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বাংল। গগ্ঠরীতির জন্মকথা 
হিরঞ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

পাংলা সাহিত্য বেশ প্র।গীন হলে তা মূলত কাব্যসাহিত্য দিয়ে প্রথমে পরিপুষ্ট ছিল। 

ঠিক বলতে কি, বাংলা কাবাসাহিত্য যেমন দ্রত বিকাশ লাভ করে পরিণত হয়ে উৎকর্ষ- 
মণ্ডিত হয়েছিল তেমন অন্য সাহিত্যে ক্ষচিৎ দেখা যায়। বা'লার কাব্যসাহিতা মধা- 
যুগের গোড়ার দিকেই বেশ উচ্চমান গ্কাপন করেছিল। আমরা জানি ঠৈতন্তদেব পঞ্চদখ 
এতাবীতে আবিভ্তি হয়েছিলেন । তার সময় পদাাবলী-লেখক চণ্তীদাস বিশেষ খাত্তি 

লাভ করেছিলেন। তার রচন। ভাবের ও ভাষার মনোহর সমন্বয়ে এমন উতৎকষ লা 

করেছিল যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত তা প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা রাবে। 

অবশ্ঠ চন্তীদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস 

কে, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। অস্তত ছুটি চণ্তীদাসের আমরা পরিচয় পাই। একজন 

হলেন শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রচিত! বড়ু চণ্তীদাস, অপর জন হলেন পদাবলীর লেখক চণ্ীদাস। 

উভয় গ্রস্থেরই রচনার মান বেশ উচ্চস্তরের। কোনো গবেষকের মতে তীরা বিভিন্ন 

বাক্তি, কোনে। গবেষকের মতে তারা একই বাক্তি। সে ধাই হ'ক, এ কখা অনস্বীকার্য 
খে শ্রীচৈতন্ের পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই বাংলা কাবাপাহিতা বিকাশ লা 
করে বেশ উচ্চমানে উন্নীত হয়েছিল । 

তুলনায় বা"লা। গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। ঠিক বলতে কি, 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গগ্যসাহিতা বলতে কিছু ছিল না, গগ্যরচনা সীমাবদ্ধ ছিল 
বৈষয়িক কর্মপ্রপঙ্গে কেবল দলিলপত্রের মধ্যে। তার জন্ম হয় উনবিংশ খতাকীর 

প্রথমে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবতন ঘে নূতন পরিবেশ হুষ্টি করে তার আহ্থকল্যে। 

ইংরেজ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজা করতে এসে ঘটনাচক্রে অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষভাগে ভারতের পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট অংশের অধীশ্বর হয়ে বসল। এই 

বিদেশী শক্তির প্রশাসনিক কর্তব্য নিয়মানুবতাঁ করবার উদ্দেশ্ট নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ 
খ্ীস্টাবধে রেগুলেটিং আযকৃট পাশ করালেন। ফলে শাসনকার্য পরিচালনের ভন্ত সপরিষদ এক 

গভনর জেনারেল নিযুক্ত হলেন এব বিচার-বিষয়ক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এক স্বপ্রিম 

কোর্ট স্থাপিত হছল। ইংরেজের এদেশে রাঙ্গনৈতিক আবধিপত্য বিস্তারের ফলে ইংরেজ 

মিশনারি এদেশে এসে ত্রীস্টধর্ম প্রচারের দাষিত্ব গ্রহণ করলেন । ও 
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এখন উচ্চপ্তরের প্রশাসকরা৷ সবাই বিদেশী। অথচ প্রশাসনকার্য ভ্ভালভাবে চালাতে 
শাসিত দেশের মানুষের ভাষার উপর অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয় । এইজন্য প্রশাসনিক 
শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় যে ফোর্ট উইলিয়ম নামে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল সেখানে 

শিক্ষানবিসর্দের জন্য বাংল। ভাষ। শিক্ষণের ব্যবস্থা হল । 

বিদেশী প্রশাসকের ষে অন্থবিধ! বিদেশী ধর্মযাজকেরও সেই অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হল । 

প্রামপুরে উইলিয়ম কেরি যে ব্য।পটিস্ট মিশনের শাখ! স্থাপিত করেছিলেন তার কর্মীদেরও 

বাংলা ভাষ। আয়ত্ত করবার প্রয়োজন হল। কিন্ত ভাষ। ভাল করে শিখতে হলে 

বাংলা গগ্যসাহিত্যের একান্ত প্রয়োজন । অথচ গগ্যসাহিত্য বলে তখন কিছু ছিল না। 

তার সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে, তা হল গছ্সাহিত্য স্ট্টি করা। ইংরেজ 

সরকার এবং ইংরেজ মিশনারি বলতে গেলে একই সময়ে এইভাবে বাংল। গদ্যসাহিত্য 
স্্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। 

ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরির নিদেশে তার কর্মচারী রামরাম ধস বাংলা গছ্যে একটি গ্রন্থ 

রচনার ভার নিলেন। সই চেষ্টার কলে ১৮০১ শ্বীস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য প্রতাপাদিত্য চরিঞ্জ 

নামে তার ইতিহাসে প্রথম গদ্যে রচিত গ্রন্থথাঁনি ৫পল। গুদিকে ফোট উইলিয়ম কলেজের বাংলার 
অধ্যাপক মৃত্যুপ্ধয় বিদ্যানলংকারের ওপর ভার পড়ল বিদেশী প্রশাসকদের পাঠ্য হিসাঁৰে 
বাবহারের জন্য গগ্পুস্তক রচন। করবার। তার রচিত প্রথম গছ্যে রচিত গ্রস্থ 

ত্রিশ মিংহাসন' প্রকাশ হল ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে । তিনি তারপর “হতোপদেশ” ও 'রাজ্জাবলীঃ 
নামে আরও ছুখানি গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । 

| বাংলা গগ্যপাহিত্যের পরবর্তী উল্লেখযোগা পদক্ষেপ সংঘঠিত হয় বাংলার নবযূগের 
নান। ক্ষেত্রে প্রথম পথিক রামমোহন রায়ের আহুকূলো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে 

বাঙালী তার প্রচলিত বিগ্রহপৃঞ্জা-পদ্ধতির ওপর আস্থা হারাল। ইংরেজ মিশনারি 
বলল তা পৌত্বলিকতার সমস্থানীয়। তারা যে সংস্কৃতির বাহক তা সম্প্রতি বিজ্ানলব 

জ্ঞানকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে রেলগাড়ি চালিয়েছে, বাম্পচালিত জাহাজ নিয়ে সমুদ্র 

পাড়ি দিয়েছে। কাজেই তাদের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগা বলে তাদের মনে হয়ে- 

ছিন। এর ফলে পরবর্তী কালে অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। ডেরোজিওর 
নেতৃত্বে তার! হিন্দুধর্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করল। রামমোহনের বৈজ্ঞানিক দুষ্টি- 
ভঙ্গিতেও পৌরাণিক পুজারীতি ভালো লাগেনি। তবে একই কারণে খ্রীস্টধর্মকে ও 

তিনি সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারেননি । খ্রীস্টের সঙ্গে ঈশ্বরের পিতৃত্বের সম্বদ্ধও তার 

মতে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের অন্ুরূপ। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে নিরাকার উপাসনা- 
রীতির গ্রবন করতে উতপাহী হছলেন। এই উদ্দেশো তিনি প্রাচীন শাস্ত্রে নিরাকার 

উপাসনারীতির সমর্থন খুঁজছিলেন। তার সে চেষ্টা সার্থক হয়। ব্রহ্গস্থতের মধ্যে 

সাকার ত্রন্দের কোনও উল্লেখ ন|! পেয়ে তিনি এই তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিপাগ্ঠ 

টু করেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মে বিগ্রহপৃজার রীতি প্রচলিত ছিল না। এই 
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তথ্য গ্রচারের উদ্দেশে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন; নাম দেন বেদান্ত গ্রস্থ। 
সেণানে সংক্ষিগুভাবে বলতে গেলে তার প্রতিপান্ঘ ছিল এই যে, ব্রদ্ষস্থত্রের পাঁচশটি 
সঘ্রের মধ্যে কোথাও কোনে! ঈশ্বরের অবতারের ব| বিগ্রহের ব| বিশেষ দেবতার উল্লেখ 
নাই) তা হতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, বেদাস্তে বিগ্রহপূজার সমর্থন ছিল না। 

এই গ্রস্থখানি ছুইভাবে বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ। একদিক হতে তাতে ব্রাঙ্গধর্মের 

বীজ্জকে আমরা আবিষ্কার করি। প্রাচীন ধর্মশাস্্ের সহিত এইভাবে সংযুক্ত হয়ে তা 
্রাঙ্গধর্ষের জাতীয় রূসকে অক্ষুণ্ন রাখে। দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম দর্শনের মত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় গগ্ঠসাহিতা প্রথম সফলভাবে তাতে ব্যবহার হয়েছিল। দ্বিতীয়টি 
বর্তমান আলোচনীয় প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। বাংল! গগ্যমাহিত্যের ক্রমবিকাশে নিশ্চিত 
ত। একটি উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ। এটি ঘটে ১৮১৫ খ্রীস্টান্দে। 

কিন্ধ বাংলা গগ্ঘরীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটতে আরও সময় লেগেছিল। তখনও তা মনন- 
ভিত্তিক সাহিত্য বা রসসাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হিসাবে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করেনি। 
সেই পূর্ণতা দান করবার উপযুক্ত গ্তণী মানুষের অপেক্ষায় বাঙালীর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল। রামরাম বন্থ বাঁ মৃত্যুপ্ীয় বিদ্যালংকারের মত প্রাচীন রীতিতে শিশ্ষিত মান্ষের 
মে যোগ্যতা ছিল না। অপর পক্ষে হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত পাশ্চাতা সংস্কৃতির সাঙ্গ 

পরিচিত নৃতন তরুণদেরও তা৷ ক্ষমতার অতীত ছিল। পাশ্চাতা সংস্কৃতির চোখ-ঝলসানে। 
রূপ তাদের জাতীয় সাহিত্য-সম্পদের প্রতি বিদ্বেষভাঁবাপন্ন করেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি 

তারা বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল । 

ধিনি বাংল! গগ্সাহিত্যকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেবেন তার একাধারে ধ্মেন ইংরেজি 

সাহিত্যের উপর গভীর বুযুৎপত্তি থাক প্রয়োজন তেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অনগ্ঠসাধারণ 

অধিকার থাকা প্রয়োজন । সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতে হবে 

ষাতে তার সাহিত্যিক গুণগুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে 

স্তার এমন অধিকার থাকবে যাতে তার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 

গাকবে। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়। চাই জাতীয় ভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধ। ও অঙ্কুরাগ। ই 

তিনটি গুণের একত্র লমাবেশ ছুর্লভ বস্তু এবং সেই কারণেই এমন অনন্যসাধারণ সাহিত্য- 

সেবীর জন্য বাঙীলীকে দীর্ঘকান অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। 

ধার ওপর এই গুকুদায়িত্ব অপিত হয়েছিল তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । সংস্কৃত 

মাহিত্যে তার সুগভীর এবং ব্যাপক বুৎপত্তির জন্য তাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেঙ্জের পণ্ডিত- 

মগ্ডলী “বিষ্ভাসাগর* উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। তিনি বাংল! ভাষার সহিত ষে সংক্কৃতের 

নাড়ির যোগ আছে নজর করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শবভাগারের প্রাচূর্য দেখে মু 

হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা গগ্যরীতিকে শক্তিমতী করবার সহজ উপায় হুল 

স্কত সাহিত্যের শবতাগ্ডার হতে অকু£ভাবে শব চয়ন করে বাংলায় ব্যবহার কর]। 

কেবল একটি বিষয় দাবধান হতে হবে ষে, তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বাংল। ভাষার 
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নিজস্ব রূপটি না বিলোপ হুয়। বিদ্যাসাগর এই পথেই বাংল গগ্ভরীতির পরিণত রূপটি স্ি 
করেছিলেন । 

আমাদের এই প্রতিপাত্যটি প্রমাণ করা হজ হবে বাংল! গগ্ভসাহিত্যের প্রাচীন নমুনাগুলির 

সঙ্গে যদি বিস্তাসাগর-প্রবতিত রীতির তুলন। করি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমর। রামরাম বন্ধ 

রচিত 'প্রতাপাদদিত্য চরিত্র হতে একটি অংশ উদ্ধত করতে পারি : 

“ষে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙ, বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বংগ ও 

বিহারের নবাব পরে হোমাঙ, বাদসাহের ওকাত হুইলে ব্যাদ্ত হুইল এ কারণে হোমাঙ ছিলেন 
বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাদের মত আত্মকলহ হইয়। বিস্তর ঝকর। 

লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুতাঁজাতের তহমিল তাগাদ। কিছু হইয়াছিল ।” 

ভাষার জড়তা এখানে প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে মার্জনীয় হলেও লক্ষণীয় । দ্বিতীয়ত নজর 

কর। যেতে পারে এখানে বর্তমানে অপ্রচলিত অনেক শব্দের ব্যবহার আছে। তার কারণসে 

যুগে আরবি এবং ফারসি আদালতের ভাঁষা হওয়ায় এই ছুই ভাষা হুতে অনেক শবের বাংলা 

ভাষায় তখন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। 

এখন মৃত্যুপ্তয় বিগ্ভালংকার রচিত 'হিতোপদেশ” হতে একটি অংশ উদ্ধৃত কর। ষেতে পারে : 

পপ্রাজজলোক অজর এবং অমরের ন্যায় হইয়। বিদ্যা এবং অর্থ চিষ্ঠ। করিবেক। আর সকল 

দ্রবোর মধ্যে বিষ্যাই অত্যত্ধম ভ্রব্য ইহা! পণ্ডিতের কহিয়াছেন যেহেতু বিদ্যার সর্বকালে 
চৌরারদি বারা অপূরণীয়ত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।” 

রামরাম বন্থর রচনার সহিত তুলনা করলে দেখা যাবে এখানে আরবি ও ফারসি শন্ধ 
মম্পুর্ণ ব্জিত হয়েছে এবং তার স্থানে অত্যধিক সংস্কৃত শব্ধর আমদ্লানি কর হয়েছে। ফলে 

_ সংস্কত শব্দের চাপে বাংলা ভাষার নিজন্ব রূপ পরিবতিত হয়ে গেছে। 
এবার আমর! রামমোহন রচিত “বেদস্ত গ্রন্থ' হতে একটি রচনাংশ উদ্ধত করতে পারি ঃ 

“কিঞ্চিত মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণ বিশিষ্ট 

কোন দেবতা কিন্বা মনুষ্য বেদান্ত শান্থের বক্তব্য হইতেন তবে বেদাস্ত পঞ্চাশদধিক পাচ স্ুজের 
কোন স্থানে সে দেবতার সুত্রে মনঘ্ের কোন প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা! রূপের বর্ণন অবশ্ত হইত । কিন্তু 

এই সকল সুত্র ব্রহ্ষবাচক শব বিনা দেবতা কিন্ত! মনুষ্কের কোন প্রসিচ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই ।” 
গুরুত্ব বিষয় নিয়ে মননশীল রচনার প্রথম নিদর্শন হিসাবে এই রীতির অনেক গুণ 

নিংসন্দেহ আছে; তবু বলতে হয় এই গগ্যরীতি এমন পরিণতি লাভ করেনি ধাকে অবলম্বন করে 
মনের ভাব সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ নিতে পারে । ভাষা এখনও জড়তা -মুক্ত হয়নি। 

এই উদ্ধৃতিগুলি সম্থন্ধে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে ষে বর্তমান বাংলা 

সাহিত্যে অর্থকে স্ুম্পষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন ষতিচিহু দ্বারা যে শব্খসমষ্্রকে পরম্পর বিচ্ছিন্ন 

করবার ব্যবস্থা আছে তা উপরের কোনো রচনাতেই লক্ষিত হয় না। তার কারণ প্রাচীন 
বাংল! সাছিত্ো কেবলমাক্জ ছেঘচিহ্টির ব্যবহার ছিল। কাব্য রচনায় পয়ার ছন্দে শ্লোকের 
ছিতীয় লাইনটি পুচিত করতে ছুটি ছেদও বাবছার হত। কর্মী, সেমিকোলন প্রত -ত ধড়ি- 
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চিহ্ন ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রহণ করে বাংলায় ব্যবহত হয়েছে । তাতে লেখাভাষ৷ বোঝার 

যে স্থবিধ। আছে তা স্বীকৃত। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠাসাগরই প্রথম বাংল। গগ্ভরচনায় 
প্রথম প্রবতিত করেন। তার 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র দ্বিতীয় সংহ্করণেই প্রথম বাংল। সাহিত্যে 

এই বিভিন্ন ষতিচিহুগুলি ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই তার পূর্ববর্তী রচনায় এগুলি পাওয়া 

যায় না। 

এইবার বিস্তাসাগর রচিত “সীতার বনবাস" গ্রন্থ হতে একটি অংশ উদ্ধৃত কর। যেতে পারে £ 

“রজনী অবসন্ন হইল। মহ্ধি বান্মীকি ন্বান, আহ্ছিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, 
লন ও শিধাবর্গ সমভিব্যাহারে সভামগ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবলিভ 

দেখিয়! রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের 

সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে এই চিস্তায় 

আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।” 
এই রীতিতে সংস্কৃত শবের প্রচুর ব্যবহার হলেও তার বাংলারূপ খর্ব হয়নি। এখানে 

ভাষায় আদৌ ব্ড়তা নেই, তা স্বচ্ছ এবং ভাবের শক্তিমান বাহন হিসাবে কাজ করতে 

মক্ষম। এই ভাবেই বাংলা গগ্ঠপাহিত্য বিগ্ভাসাগরের হাতে বিকাশের পথে পরিণত 

রূপটি পায়। 

এরপর লিখিত বাংল! গগ্ঠরীতির রূপের কিছু পার্থক্য লঙ্ষিত হয়। শিক্ষিত মহলে 

কথিত ভাষায় ক্রিপ্নাপদ্দে বিভিন্ন বিভক্কতিতে দীর্ঘ রূপগুলি সংকুচিত হয়ে গেছে। তান্ন 

ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরী, লিখিত ভাষায় দীর্ঘ রূপগুলি বর্জন করে কথা ভাষার সহিত তার 
সামপ্ষন্ত এনেছেন । লেখক হিসাবে তার নিজস্ব নাম “বীরবল' ছিল বলে এই রীতিকে 

বিষ্াসাগর প্রবতিত রীতি হতে পৃথক করবার জন্য বীরবলী রীতি' বল। হয়। এই বাহিক 
গৌণ রূপের পরিবর্তন হলেও বিগ্যাসাগর প্রদত্ত যূল রূপটি অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। এমন কি 

বর্তমান কালেও অনেক খ্যাতিমান লেখক বিষ্যাসাগরী রীতিতেই রচনা করে থাকেন। 

শরৎচন্দ্র তার একটি উজ্জল উদাহরণ 

এইভাবে বিগ্ঠাসাগরের সাধনাই বাংল! গদ্ভসাহিতোর বিপুল সম্ভাবনার পথ উদঘাটিত 
করে দিয়েছিল। তার প্রবর্তিত গগ্রীতিকে অবলম্বন করেই বন্ধিমচন্ত্র তার রচনার মধ্য 

দিয়ে বাংল! গগ্যসাহিত্যকে একটি সম্মানিত পদ্দে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন । বঙ্ষিমচন্জ্ 

সভার ত্বীকতি লিখিত আকারে রেখে দিয়ে গেছেন। প্যারীঠাদ মিজ্ের গ্রস্থাবলীর 

ভূমিকায় বস্কিমচন্দ্রের একট মস্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে : 

“এই সংস্কৃতাহ্থসারিণী ভাষ! প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪ অক্ষয়কুমার 
দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা! সংস্কতান্থসারিণী হইলেও তত 

দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত বিষ্াসাগর মহাশয়ের ভাব! অতি স্থমধুর ৪ মনোজ। তাহার পূর্বে 
কেহই এরপ সুমধুর বাংলা গন্ভ লিখিতে পায়ে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে 

নাই ।” 
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কোনে। এক আলোচন। উপলক্ষে বঙ্ধিমচন্ত্র নাকি মন্তবা করেছিলেন নে বিষ্ঠানাগর 
প্রৰতিত গন্ঠরীতিকে মূলধন হিসাবে বাবহার করেই তিনি এবং তার সমকালীন সাহিত্য- 
সেৰীরা সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনি যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তার তাঁর 
তত্বাবধান করছেন।১ 

মনে হয় বাংলা গগ্ঘরীতির বিকাশের ইতিহাসে বিষ্তাসাগরের ভূমিকার তাৎপর্য 
রবীন্ত্রনীথ যেমন স্থন্দরভাবে বুঝিয়েছেন এমন ুন্দরভাবে বোধ হয় আর কেহ 
ৰোয়াতে পারেননি । হুতরাং তার সেই ব্যাখা। স'ক্ষেপে উদ্ধত করে এষ্ট আলোচন। 

(শেষ করা যেতে পারে : 
“বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন । তৎপূর্বে বাংলায় গণ্লাহিতোর 

লুচন। হয়েছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংল! গগ্কলা নৈপুণ্যের অবতারণ| করেন। 
ভাষা ষে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে ষেন তেন প্রকারেণ 
কতক গুলে। বক্তবা বিষয় পুরিয়া৷ দিলেই যে কর্তব্য সম্পাদন হয় না, বিগ্ভাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বার। 
তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেঁথাইয়াছিলেন যে যতটকু ব্তব্য তাহা সরল 
করিয়া, সুন্দর করিয়! এবং সুশৃঙ্খল করিয়া বাক্ত করিতে হইবে 1” ৬ 

১, চতীচরণ বন্দোপাধ্যায়, 'বিস্তামাগর', ৬৯ অধ্যায় 
২ রবীজসাখ ঠাকুর, 'চারিত্রপুজা* : বিস্তাসাগর 



রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ-লক্ষণ 
[ সন্ধ্যাসংগীত' ও কাদন্বরী-চিন্ত। ) 

ভুদেব চৌধুরী 
'সদ্ধ্যাসগীতে'র কবিতাবলীতেই আপন প্রতিভা 'উন্মেষের প্রথম দিগন্ত নির্দেশ করেছেন 

রবীন্দ্রনাথ । ম্ব-ভাবে জাগরণের সে ইতিহাস বিবৃত করে বলেছেন, “এক সময়ে জ্যোতি 

দাদার দূর দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন-_তেতালার ঘরের ছাদগুলি শূন্য ছিল। সেই 
সময় আমি সেই ছাদ. ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এই 
রূপে যখন আপন মনে এক। ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য-রচনার থে 

সংস্কারের মধ্যে ছিলাম সেট! খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীর! যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন 

ও তাহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কৰিতার ছাঁচে লিখিবার 

চেষ্টা করিত, বোধ করি তীহার। দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই সকল কবিতার 
শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল ।” ১ 

বহুবচন এখানে যর্দি কেবল “গৌরবার্থে নাও হয়, তাহলে অন্তবন্ধ কবি-ব্যক্সিত্বের 

পক্ষে হদয়াবেগ প্রচ্ছাদনের এ এক স্িগ্ধ কলাকৌশল | বস্ততঃ রবীন্জনাথের প্রাথমিক কাব্য 

সংঙ্গারের প্রন একমেবাদ্বিতীয় প্রতাক্ষ পরিচালিক ছিলেন গ্যোতিরিক্দ্র-পত্থী কাদস্বরী দেবী, 
কবির “নতুন বৌঠান' | “সন্ধ্যাংগীত' রচনার কাল থেকে (১২৮৬-৮৮ বঙ্গাব্দ) তার নিয়ন্ত্রীর 
ভূমিকা ক্রমশঃ নেপধ্যলীন হয়ে ধীরে ধীরে অবচেতনা-নিমগ্র অদৃশ্য প্রেরণারূপে রহস্ত- 

প্রচ্ছাদিত হয়েছে । অন্যপক্ষে কড়ি ও কোমল" পর্যায়ে তার আকম্মিক লোকান্তর (১২৯১ বঙ্গাব্দ) 

সত্বেও সেই প্রেরণা-রূপের অমোঘত। প্রায় কখনোই হাসপ্রাঞ্ধ হয় নি; বরং বিচিত্র কবি- 

মানমিকতার পাত্র থেকে পাত্রান্তরে পরিবতিত, মস্ত্িত হযে গাঢনদ্ধ ক্রমিক পরিণতির 

অভিগুখী হয়েছে । এই তাংপর্ষে রবীন্দত্রক্বিতা-ভাবন। উন্মোচনের প্রাথমিক লগ্নে কবি- 

চিত্তে সেই রহস্ত-মহিমামফীর আবস্থানিক মূল্য আবিষ্কার কাব্য-রসসন্ধানীর পক্ষে এক 
অনিবার্ষ পূর্বশর্ত হয়ে দেখা দেয়। 

রবীন্দ্রনাথের শৈশব-জীবন পরিবেখ-বঞ্চিত চিত্ুলাঞ্চনে স্বভাবমগ্ন হয়েছিল কৰির 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ।২ মে. ছিল তার ব্যক্তিত্বের অস্তলান প্রবণত। ; কিন্তু কবি-নাসনার নিতভৃতিতে 
আরে। এক অভিনব অনুভবের মর্মক্ষোভ ও অবসাদ বিলগ্ন হয়েছিল। “মালতী পুণির 

পাগুলিপি পরিচগ়্' নির্দেশ উপলক্ষে অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন তার তথখ্যনির্ভর বিশদ 
বশ্লেষণ করেছেন ৩-_নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিগ্যাচর্চা করে লাফল্যলাভ বালক রবীন্দ্রনাথের 
প্রকৃত্িবিরদ্ধ ছিল। পরিবারের প্রত্যাশাকে তিনি দিনে দিনেই ক্ষুন্ধ করে তুলছিলেন 

এদিক থেকে 3 অন্যপক্ষে একনিষ্ঠ কাব্য-সাধন। সম্পর্কে তার সহজাত নীরব অন্থংস্বপ্র পারিবারিক- 

জনের অঙ্তৃতিগোচরগু হতে প্রারছিল না। অথচ প্রচলিত জীবনযাত্রা লোকপস্তব 
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মকল সম্ভাবনা-রিক্ত হয়ে এ একমান্ত্র যোগ্যতাকেই কবি দৃঢ় বলে আকড়ে ধরছিলেন 
ক্রমশঃ নিজের কাছে নিজেকে ্রদ্ধে় করে রাখার প্রায় একমাত্র অবলম্বনরূপে । আত্ম- 
যুল্যের অসংখয়িত অঙ্গভব, এবং বহিঃপরিবেশে তার বিস্তার সাধন হস্থ মানবিক অস্তিত্বের 

এক অনিবার্য মানস পূর্বশর্ত । এদিক থেকে স্বীরতি-বঞ্চিত বয়ঃসদ্ধি-লগ্ন কবির আত্মপ্রতিষ্ট 
ও প্রসারের চেষ্ট। কত কুষ্টিত অথচ অস্তলু্ধ ছিল, এবং ক্ষীণতম প্রাঞ্ধিতেও তা কত 

সপ্ভীবিত হয়ে উঠত, “জীবনস্থৃতি' ও “ছেলেবেলা'র মত স্থতি-চারণাতে তার স্বীকারোক্তি 

কারুণ্যপীড়িত .হয়ে আছে। আগ তড়খড় [বিলাততাত্রাপূর্ব প্রথম পর্যায়ে ইনি কিছুকাল 

কবির শিক্ষা-নির্দেশিকার ভূমিক। গ্রহণ করেছিলেন ] প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-_“পুথিগত 

বিষ্যা ফলাবার মতে পুঁজি ছিল না, তাই স্থবিধ! পেলেই জানিয়ে দিতুম ঘে কবিতা 
লিখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার এ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ে। 

মূলধন ।” ৪ আন্নার “আদর' কবি ভুরি পরিমাণে পেয়েছিলেন; সে সব কথা আছে “ছেলেবেলা' 
গ্রন্থে; আর বলেছিলেন শ্রীদিলীপকুমার রায়কে । ৫ কবির বয়স তখন মতেরে। পেরিয়েছে। 
তারপরেও তার উদ্ভিন্ন যৌবন-চেতন। সমবয়স্ক! নারীর 'আদর"-পুষ্ট হয়েছিল বিলাতে স্বট- 

কল্ঠাদের নিবিড় সান্নিধ্যে । 

কিন্ত কবি-চিত্তে মানস বিপর্যয়ের প্রাথমিক চরমলগ্ন তার আগেই সফলতার সঙ্গে 

অতিক্রান্ত হতে পেরেছিল, _-যথাকালে কবি-জীবনে যার একমাত্র আলম্বন ছিলেন দেবী 
কাদস্বরী। নিছক কবির,_সর্বকর্মে অপারগ, কল্পনাবিলাসী, ভ্তাবুক কবির যূল্যও যে কারে! 

মনে প্রশ্নীতীত স্বীকৃতি-মহিমায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, আজন্স যন্ত্রণার্ত জীবন-অভিজ্ঞতায় 

কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্বপ্তিকর সত্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন হ্বল্লাধিক বয়স্ক 

এই শ্রাতৃবধূর হৃদম-গভীরে। কবিতা রচনাও যে একটা “কাজ” এবং বস্তত: এক অসাধ্য- . 

সাধন, এই দৃঢ় প্রত্যয়মুদ্ধত। কাদগরীর সমগ্র সততায় বিকিরিত হয়েছিল। বিহারীলাল 
ছিলেন তাঁর স্বপ্নের কবি,ধার কলকাকলিপূর্ণ কবিতাশিল্পের ভাব-ভাষ। মহাকাব্য-প্রবণতার 

সেই যুগে অভিনব হলেও পুরোপুরি নিরঙ্কুশ ছিল না। একান্ত সমবয়ঞ্চ কাছের মানুষ 
মুখচোয়া দেবরটির মধ্য সেই অপূর্ব প্রতিভার সহজ ক্ষুরণ-সম্ভাবনা! এই বালিকা-বয়সিনীকে 

কেবল মুগ্ধ নয়, কৌতুকাবিষ্টও করেছিল। তখন থেকেই এই কবি-কোরকের বিকাশ সাধনে 
আত্মনিমগ্ন হলেন তিনি। 

একেবারে প্রথম পর্ধায়ে কাদস্বরীর স্বভাব-মুদ্ধত! প্রচ্ছন্ন বৈরূপ্যের ছদ্মবেশেও রবীন্দ্র- 

কবিকর্ষে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অবক্ষয় চৌধুরীর মত বিদঞ্চজনও যখন কিশোর কবির 
সপ্রশংস পৃষ্টপোষণরত? তখনও» কবি বলেছেন, “বৌঠাক্রুণের ব্যবহার ছিল ঠিক উল্টে । 

কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা 
দিয়ে বলতেন বিহারী চক্রবর্তীর মতো৷ লিখতে পারব না”।৭ নতুন লিখিয়ের উৎসাহ কিন্ত 
তাতে কমে নি, বরং আপাতবিমুখ এ প্রচ্ছন্ন মুগ্ধতার দীপ্চধ ছত্রাতপতলেই নিজের 

ারন্ষত, সাধনার আলন বিছিয়ে দেখার আকাঙ্ষ। দিনে দিনে ব্যাকুলতর হয়েছে । *শশব 



সংখ্যা ১ রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ-লক্ষণ ৪ 

সংগীত'-এর “উপহার'-এ স্বীকৃতি রয়েছে ঃ “বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, 

তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত জেহের স্বৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে ।” 
কিংবা, "ছবি ও গান,এর উৎসর্গপত্রে £ “ধাহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি 

একটি করিয়। ফুটিয়া উঠিত, তীহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম 1” এবং আরো 

কত স্ফুট-অস্ফুট স্বীকারোক্তি রয়েছে সমসাময়িক এবং পরবর্তী জীবনের গগ্য-পদ্য রচনায় 
ছড়িয়ে। বস্ততঃ বিহারী চক্রবর্তীর মত লিখিয়ে হবার আগ্রহও শুরুতে এই একই সুত্রে 

নেশার মত পেয়ে বসেছিল । 

তাহলেও রবীন্দ্র-জীবনে কাদঘ্বরীর যথাযথ ভূমিকা কেবল কাব্য-কবিতার কল্পলোকেই 

নয়, ব্যক্তি-জীবনের জটিলতম গ্রস্থিবিন্দুতে । যথার্থতঃ রবীন্দ্রনাথের বৃহদায়তন কাব্যস্থষ্ট 

বহুলাংশে তার প্রকাশকুঞ স্পশশাতুর ব্যক্তিজীবনান্থভধেরই শিল্প-প্রতিফলন।৮ এদিক থেকে 

রবীন্্রব্যক্তিজীবন-প্রচ্ছদে কাদনম্বরী দেবী প্রথম স্ফুটতম নারীন্সেহ, যার স্বচ্ছ অতলতায় 
যথা-ইচ্ছা অবগাহন করে আজন্ম উপেক্ষিত মনক্কের যথার্থ-অযথার্থ সকল অন্তর্দাহের নির্বাপণ 

ঘটেছিল, ব্যথিত চৈতন্তে যুগপৎ উৎসারিত হয়েছিল আত্ম উন্মোচনের অনির্বাচ্য উদ্দীপন] । 
রবীন্দ্রনাথ আপন মানসিকতার বিশ্লেষণ করে বলেছেন, “ছোটোবেলায় মেয়েদের স্ষেহযত্ 

মানুষ না যাচিয়াই পাইয়! থাকে । আলো বাতাসে তাহার যেমন দরকার, এই মেয়েদের 

আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্তক। কিন্ত আলে! বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ 
বিশেষভাবে অনুভব করে না। মেয়েদের যত্ব সম্বন্ধেও শিশুদের কিছু না ভাবাটাই স্বাভাবিক। 

বরঞ্চ শিশুরা এই প্রকার যত্বের জাল হইতে কাটিয়৷ বাহির হইয়! পড়িবার জন্যই ছট্ফট্ 
করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজ প্রাপ্য তখন নেটি না জুটিলে মান্য কাঙাল হইয়া যায়। 

আমারও সেই দশা! ঘর্টিল।”* | | 

সেই কাঙালপনার ক্ষুব্ধ মরুভূমিতে মরগানের প্রথম প্রতিশ্ততি নিয়ে এসেছিলেন 
অপরিচিতা৷ “নববধূ । তাঁকে উপলক্ষ করে কিশোর-মনের আত্ম উন্মোচনের উৎকণ্ঠা ও 

অবরোধ-বিচঞ্চল মূহৃতের তথ্য-বই বিচিত্র উপার্ধান প্রকীর্ণ রয়েছে 'জীবনস্থতি' এবং “ছেলেবেলা'র 
পষ্ঠায়। অবশেষে “হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ধার জল নেমে যেমন. সাবেক বাঁধের তলা 
্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘট ল। -**বৌঠাক্রুণের জায়গা! হল বাঁড়ি-ভেতরের ছাদের লাগাও 

ঘরে।” তেতালার সেই ছাদে বৌদির প্রথম সান্নিধ্য-নিবিড়তার কবোঞ্চ অনুভব স্মরণ করে 

কবি লিখেছেনঃ “এইবার আমার নির্জন বেছুম্িনি ছাদে শুরু হল আর এক পালা 
--এল মানুষের সঙ্গ, এল মাষের স্েহ । ১ 

বস্ততঃ কাদন্বরী দেবীর অন্তিত্ব-অনুভবকে আশ্রয় করে আজন্ম মানুষের স্পর্শ-রিক্ত 
রবীন্দ্-জীবনে এল প্রথম ভালবাসা, অবদমন-পীড়িত মানসিকতার পক্ষে আত্মমোচনের থা 
একমাজ্ম প্রেরণা । রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি; আর প্রকাশই কবির 'ধর্ম__সহজ আত্মপ্রকাশ । 

সেই সহজাত প্রেরণা-বলেই নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখতে পারার 
মর্মমস্থন ছিল কবি-কিশোরের নিত্য সহচর। কাদরীর সাহচর্ধে চিত্ততলে প্রথমাবিককৃত 



১ সাঁইভা-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

নীরীন্েহের হাত ধরে শ্ভাবগত অস্তর্বন্ধতাঁর নির্মোক-মৃক্ত হয়ে এলেন কবি,_আহ্কৃল্য- 
প্রসঙ্গ তারই হৃদয়ের স্চ্ছতায় দেখতে পেলেন আপন আস্তরধর্মের যথার্থ গ্রতিরূপ। সেই 

প্রথম অনুভূতির দিনেই এ ভালবাসাকে চিনে নিতে তুল হয়নি কবির, -“আদর্শ প্রণয়ী 

প্রকৃত সৌন্দধ্যকে ভাঙগবাসেন, মহত্বকে ভালবাসেন, তাহার হৃদয়ের মধ্যে ধে আদর্শভাব 

জাগিতেছে তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন ।.'"ভালবাপিবার পন্থই ভালবাসা নহে, ভাল 

ভীলবাসিবার় জগ্তই ভালবাস11”১১ 
রবীন্দ্র-জীবনে কাদস্বরী প্রথমে এসেছিলেন অবদমিত মর্মাহত বাসনার ক্ষুরিত 

ফুর্তিরপে । ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তি-বাসনা ভাবনা ও ভাবুকতায় যত সংহত পরিণত 

হয়েছে, কবি-চিত্তে কাদম্বরীর বাস্তব অস্তিত্ব ততই মানস প্রতিমা ( 21061078] 177256 ) 

রূপে ক্রমশঃ পরিক্ষত হয়ে চলেছে , দেহ-বিন্ৃশ্ত সভার সর্বাঙ্গ, ছাপিয়ে ক্রমেই বিকশিত 

হয়ে উঠেছে হায়ের সেই “আদর্শ ভাবে'র দেযোতন।, যার যূলে রয়েছে “ভাল ভালবাসিবার' 

আগ্রহ। বস্কতঃ ভালবাস! মাত্রই আত্মদর্শমের দর্পণ, আর ভালবাসার আলম্বন দর্পণে 
প্রতিবিদ্িত সেই ছায়ামৃতিটি, যার সর্বাঙ্গে নিমগ্নতম ব্যক্তি-বামনার অস্ফুট অরূপ অস্তর-রহস্ 
বপ-সংহত হয়ে ধরা পড়ে। তাহলেও ভালবাসা চিরদিন কেবল স্বচ্ছ দর্পণ-খণ্ডই ) অন্তপক্ষে 
চিত্বতৃমির বিবর্তন ও পরিণতি স্থত্রে দর্পণ-প্রতিবিষ্বের, তথা প্রণয়াম্পদের আয়তন ও 
গ্রকূতিগত প্রসার-পরিণতি অনিবার্ধভাবেই ঘটে চলে। রবীন্ত্রকাব্যের ইতিহাসেও 
কাদস্বরী-ভাবুকতায় সেই বিবর্তন-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বহুবার, ধার প্রথম উন্মোচন-পুটি 
'সন্ধ্যাসংগীত'-লীন কবি-মনোভাবনার পূর্বাপর ধারায় এঁতিহাসিক তাৎপর্ষে বিন্ম্ত । 

একেবারে প্রথম পর্যায়ের কবিতা-কর্ষে কাদরী দেবীর বাস্তবিক অস্তিত্বের আয়তন 
বহু্লেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত। এতাবং প্রাপ্ত প্রাচীনতম রবীন্্-রচনা-নিদর্শন 

“মালতী পুথিতে “কবিকাহিনী'র প্রাথমিক পাওুলিপির শেষে পরপর গোটা-তিন খণ্ড- 
কবিতাংশ অন্তত: পাওয়া যায়, আপাত-উপেক্ষিত কিশোর মনের অভিমান যাতে বয়ঃসদ্ধিহ্লভ 

তীব্রতা আঙ্ষিপ্ত। আর সে অভিমান-বিক্ষোভের উৎস যে কৈশোর-সহচারিণী কাদস্বরী, 
তাতেও সন্দেহের কারণ থাকে নাঃ 

“ভেবেছি কাহারে। সাথে মিশিব না আর 

কারো কাছে বধিব না অশ্র বারিধার । 

মান্য পরের ছুখে, করে শুধু উপহাস 

জেনেছি, দেখেছি তাহ! শত শত বার 

স্লাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হোলে 

যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার 

তারাই ২ হর্দি এত গো নিষ্ঠুর হোল 
তবে আমি হতগ্ভাগ্য কি করিব আর। 
চি ও ৬ 
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যার তরে কেদে মরি সেই যদি উপহাসে 

তবে মান্ষের সাথে মিশিব না আর 1৮১২ 

“ছেলেবেলা' এবং 'জীবনম্থতি'র সঃংকেতঙ্গত্র ধরে এই আবেগ ও মর্মমন্ত্রণার ব্যক্তিক 

উৎসটি আবিষ্কার কর] ছরূহ নয়। পরবত্তাঁ কবিতায় এসম্পর্কে ভাষা-রূপারণ আরো স্প্ £ 

“ঘারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন 

সেই এ হৃদয় করিয়াছে চুরমার ।”১৩ 
কিন্ত এ-সব লেখ! কবিতা নয়, পন্যের আকারে একাস্ত বদ্ধ ব্যক্তিমনের স্বগত-উচ্ছাস, 

যেমন গন্ে আছে “বিবিধ-প্রসঙ্গ'র “সমাপন' নামক রচনার অবশেষে ।১৪ এই সব ব্যক্তিক 
অন্নভব ও আসম্বাদনকে - সর্বার়ত প্রতিমা, ( 80152158] 10796০ ) বূপে কবিভাবন্ধ করতে 

চাওয়ার প্রয়াস রয়েছে সমকালীন গাথা-কাব্যপমূহে; বনফুল” (১২৮২) এবং বিশেষ করে 

“কবিকাহিনী'তে (১২৮৪) আত্মবিশ্বনের এই আগ্রহ কবি-রক্পনায় পরিস্ফুট হতে দেখি। 
মালতী পুথি'র একেবারে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় পাওয়া কবিতাগুচ্ছে কবির ব্যক্তিক বেদনাকে 
উপাখ্যান কবিতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্বজনীন শিশ্পরূপ রচনার প্রয়াস-চিহ্ন আরো 

স্পষ্ট, অর্থাৎ তৎকালীন মানসিকতার ঢ901 17811. তাতে স্বচ্ছতম। প্রথম কবিতায় আছে 
“হাদয়-বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর, গব্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল, কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর 

নিয়ম” এবং “ভঙ্রতার কাষ্ঠহাসি”তে গীড়িত কিশোর-চিত্বের ' উপেক্ষিত-মনস্কতার ক্ষোভ, 

পরবর্তী কবিতাংশে বন্দনা করা হয়েছে, “এমন হ্ৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে” চিত্ব-মুক্তির 
পরমাশ্রয় “প্রেমের গ্রতিমা”কে ধার নাম অমিয়া। এই নামকরণে অপরিণত মনস্ক 

প্রতীকায়নের ব্যঞ্রনা হয়ত অনচ্ছ নয়, ষাকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন, 
“পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গে! গলিয়।। 
কেহুই আশ্রয় যবে ছিল ন৷ অমিয়। ! 

জননী, ভগ্্রীর মত বেসেছিলে ভাল 
সেকি আর এ জনমে পারিৰ ভুলিতে 1৮১৫ 

এখানেই কষাদৃত্বরী-রূপিণী প্রেম-আলম্বনের ওপরে রবীন্ত্র-ব্যক্কিত্বে আবাল্যপোধিত 

নিমক্প-বাসনার স্পষ্ট প্রক্ষেপপ ঘটেছে। “জীবনম্থতি” এবং “ছেলেবেলা'তে কবির উপনয়নকালে 

হবিস্তাক্স-বিধায়িণী কিংবা মাতৃবিয়োগলয়ে পরম-পরিপালিকারূপে তার যে ছবি আকা হয়েছে, 
তাতে বুঝি, 'জননী' “ভ্্ী” কিংবা “বন্ধু'র ভূমিকাতেই রবী্্র-প্রেমাঙগভবের দর্পণে তার প্রথমতম 
আবস্থামিক প্রতিবিদ্বন । “রুদ্রচণ্' কাব্যনাট্যে (১৮৮১) চাদ্-কবিও অমিয়াকে 'ভী'র দৃষ্টিতেই 

দেখেছিল। ধীরে ধীরে সেই ভাবপ্রতিম1 “সংসারের প্রবতার1”১* হতে “জীবনের গ্ৰতারা'তে 
পরিণতিপ্রা্ধ হয়্েছেঈ। 'ভগ্র-হদয়ে'র উৎসর্গপত্রে এই ব্যক্তিক অনুভবকেই কত স্বল্লায়াসে 
ব্ক্ষসংগীতে রূপান্তরিত ফর! সম্ভব হয়েছিল | এর থেকেই বোবা যায়, কবির চেতনা-মগ্ন অরপ- 
বাসনা প্রথম প্রকাশেন্ন অব্যবহিত আলম্বন-মৃতির একাস্তবন্ধতামুক্ত হয়ে রূপাতিক্রাস্ত সর্বায়তির 

পথে ক্রমশঃ অভিমুখী হয়ে চলেছে । এই উপলব্িই ব্যক্কিক সম্পর্ক-অভিজ্ঞভার বন্বত্বমোচিত হতে 
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হতে পরিণামে কবি-কল্পনার সর্বাত্মক ভাবব্যঞ্ননায় স্থরভিত হয়ে উঠেছে । সেই সীমাস্ত অতিক্রমণ 
প্রচেষ্টার প্রথম পূর্ণতা! 'সগ্ধ্যাসংগীত' কাব্যে । এই তাৎপর্যেও, কেবল রবীন্ত্রচনার ইতিহাসে 
নয়, তার ব্যক্তি-ভাবুকতার নিভৃতিতেও “সন্ধ্যাসংগীত” অন্ধ আত্মপর্বস্বতা-মৃক্ত ্বচ্ছতায় 

প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম দিগন্ত । | 
'সন্ধযাসংগীতে'র শেষ কবিতাটি 'িপহার'; আর প্রথম সন্নিবিষ্ট কবিতার নাম "সন্ধ্যা? । 

£্রন্থ-পরিচয়' প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, মৃলগ্রন্থ সমাপ্চির পরে কাব্য-ভূমিকারূপে ছুটি 
কবিতাই 'িপহার" নামে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে যোজিত হয়েছিল। তার্দের মধ্যে বর্তমান 

'উপহার' অভিধাযুক্ত কবিতাটি ছিল দ্বিতীয়তর ; 'প্রভাতকুমার বলেছেন এটিকেই “এই গ্রন্থের 
উপহার বা উৎসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ।” তাহলেও তার বক্তব্য--“কাহাকে 

উপহার তাহা কবি বলেন নাই, আমরাও অন্থমানের উপর সিদ্ধান্ত গড়িতে চাহি ন11”১৬ 
তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, কবিতাটির প্রথম তিন স্তবকে ব্যক্তি-কবির অনুভবে কাদন্বরী দেবীর 
ব্যক্তিত্ব-বদ্ধ অস্তিত্বের প্রেরণারূপই বরং স্পষ্ট-ব্যঞ্জিত হয়েছে ঃ 

“ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন 

মরমের কাছে এসেছিলে, 

নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আখি মেলি 

একবার বুঝি হেসেছিলে। 
বাঃ সঃ 

তোমার নয়ন দিয়া . আমার নিজের হিয়া 
পাইন দেখিতে 1” 

কিন্ত চতুর্থ স্তবকেই এই প্রত্যক্ষ প্রেরণাময়ীর ভাবান্থভব কাব্য-লম্্ীর নৈর্ব্যক্তিক 
রূপকল্পে ক্রমশঃ পরিক্রত হয়ে এসেছে £ 

“কখনে। গাও নি তুমি কেবল নীরব রহি 
| শিখায়েছ গান__ * 

্বপ্ময় শাস্তিময় পূরবী রাগিণী-তানে 
বাধিয়াছি গ্রাণ।” 

পরিক্রতির এই ক্রমিক স্ত্রে পঞ্চম ব্তবকটি রীতিমত 11050959000 60 [4005৩ হয়ে 

“বলে দেখি কতদিন আসনি এ শৃন্যপ্রাণে। . 

বলে। দেখি কতদিন চাওনি হৃদয়পানে, 

বলো৷ দেখি কতদিন শোননি আমার গান--. 
তবে সখী গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান ।” 

ক বলাকার “ছবি' কবিতার কথা৷ মনে পড়ে। এ আকুলতা ধাকে উদ্দেশ করে, আসলে 
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তিনি “কবির অন্তরে কবি'। এই কবিতার সুত্রেই আরে। বহু পরবর্তী কালের পরিণত 

ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনি যেন: 
“ছিলাম যবে মায়ের কোলে, 

বাশি বাজানে। শিখাবে বলে 

চোরাই করে এনেছো৷ মোরে তুমি 

বিচিত্। হে, “বিচিত্রা |” [ বিচিত্রা" £ 'পরিশেষ' কাব্য | 

কিংবা এেন “অশেষ [ “কল্পনা কাব্য] এমন কি “চিত্রা'র “অন্তর্ধামী'রও পৃবপদসম্পাত ! 

এই কবিভারই শেষ-পূর্ব স্তবকের ব্যাকুল জিজ্ঞান্থৃতায় “অশেষ' কবিতার বিপরীত প্রশ্নটি 

বুঝি পরিস্কুট : 
“যে রাগ শিখায়েছিলে সেকি আমি গেছি তুলে? 

তার সাথে মিলিছে ন। সর ? 

তাই কি আস ন৷ প্রাণে, তাই কি শোন ন। গান-_ 

তাই সখী, রয়েছে কি দূরে ?” 

প্রবন্ধের একেবারে গ্রারভভিক ছত্রগুলিতে ধৃত কবি-কণ্ঠের স্বীকৃতি আর এই 

অধীর জিজ্ঞাসাকে একস্থত্রে বীধতে পারলে 'উপহার' কবিতার উদ্দিষ্টাকে খুঁজে পাওয়া 

দুঃসাধা নয়) কবির অন্থভাবকতা বশে সেই ব্যক্তিত্বময়ীই ভাবস্বরূপিণী হয়ে উঠেছেন 

কবিতা-দেছে। প্রচলিত সমালোচনার ভাষায় বলতে হয়-_কবির “জীবন-লক্ষমী' 'কাব্য-লক্ষমী'তে 

রূপান্তরিত! হয়েছেন। বস্ততঃ এই অনপেক্ষিত ভাব-পরিম্বণেই রবীন্দ্র-কবিতার কার্নবরী 

দেবীর স্থায়ী শিল্পাবেদন, কি'ব। শিল্প-প্রেরণাও। 

রুষ্ণ কুপালনী গভীর দুঢতায় বলেছেন, কোনো! একটিমাত্র মভিধায় বিচিত্রমুখী 
রবীন্ত্র-প্রতিভার স্বভাব নির্দেশ করতে হলে বলতে হয়,_4...1১০ ৬৪9. 050 870 1890, 270 
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12006 0] 101712171.”১৭  অর্থাং রবীন্দ্-মানসিকতার মৌল প্রবণতা প্রেমাগ্রহ ; নান। 

বয়স ও পারিপাশ্থিকতার প্রভাবস্থত্রে মেই স্বভাবধর্মের আলগ্গন হয়ে দেখা দিয়েছে কখনে। 

নারী, কখনে। প্রকৃতি, কখনো “মানবতা, এবং কখনো ঈশ্বরও। স্বরূপে কিন্তু এরা কেউই . 
স্বতন্থ নয়; বস্ততঃ নানা সময় ও প্রতিবেশের প্রভাবে কবির “হৃদয়ের মধো ধে আদশ- 

ভাব জাগিতেছে তাহারই প্রতিমা” এরা | হ্বয়-ভাবময়ী এই প্রতিম। যেখানে কেবল নারীরূপে 

প্রতীকায়িত সেখানেও কখনো কৈশোর-কামনার আলম্বন 'জননী,, 'ভগ্মী কিংব| “বন্ধু 
কখনো! বা যৌবনোত্বান আকাক্ষার পরমাপ্য় 'বাসনা-বাদিনী_পরিণত মানসিকতায় 

জীবনমঙ্গিনী, 'অন্তর্যামী” কিংবা! 'জীবনদেবতা' রূপে, অথব! গ্রৌট়ী সীমান্তে 'লীলাসঙ্গিনী, 
মৃতিতেও এই চিত্ব-প্রতিমারই প্রতীকোন্তীস। এক বিশেষ তাৎপর্যে রবীন্দর-রচন! তার 
অন্তর্বদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন' বেদনা আর ব্যক্তিক বাসনারই শিল্পরূ্প। অন্যপক্ষে কবি-ব্যক্তির 



১৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

নিমগ্র-চেতনায় আত্ম-সন্দর্শন ও উজ্জীবনের প্রথম পরম-উৎস 'প্রেম-কেন্দ্রটি ফারত্বরী-রূপিনী 
নারীনেহের দাক্ষিণ্য-সিঞ্চিত। অবচেতনালীন এই ধরব অন্থভবই পপ্রেমভাবুকতামুখ্য রবীন্জ- 
কবিতার বহু স্থলে বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত । 

তাছাড়। রর্তমান প্রসঙ্গে, কিংবা অন্ত যে-কোনে! উপলক্ষেই, রবীনকাব্য 1752-র 

সীমান্ত লঙ্ঘন করে বাস্তবিকতার হস্তাবলিগ্ক জগতে অতিমাত্রায় পশ্চাদপসরণ করতে গেলে 
কাব্যের সত্যকেই নয় কেবল, কবি-জীবনের বার্থ তাৎপর্যকেও হারাতে হয় বহুলাংশে । 
ব্যক্তির একক মম্বলকে ভাবপরিক্রত সর্বায়তি দানেই রবীন্দ্র-কবিমানসিকতার প্রায় একমাত্র 

প্রার; এরই নাম বিশেষজ্ের ভাষায় কবির “অবূপচিন্তন' কিংবা 'বিশ্বান্ুতৃতি | 

রবীন্দ্রনাথের পরিবর্জিত প্রাথমিক রচনার ইতিহাসে অস্তঃ-পীড়িত ব্যক্তি-কবির আত্মনির্মোচন- 

প্রয়াসের ব্যথিত কাব্যচিত্রটি প্রায় হ্য়ংস্ুটঃ; চিত্রীর চিত্ত সেখানে কাদস্বরী-ন্সেহে প্রত্যক্ষ- 
পুষ্ট। “দন্ধ্যানংগীতে' ক্ষণিক “অন্তর্ধান পটে" তার “চিরস্তন ব্বপটি' কবি-চেতনায় স্বতঃ 

উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের পরিচালিকাশক্তিকে কবির আত্মীকৃত ইচ্ছাশস্কতিতে 
পরিণত করতে পারার প্রথম প্রম্মাম স্পষ্ট স্থচিত হয়েছে, এই তাৎপর্ষেও “সন্ধ্যাসংগীতে' 

রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার প্রথম ম্বী-করণের নিশ্চিত স্বাক্ষর | 

জির্দেশপঞ্জী 
২. 'জীবনশ্তরতি' | 

২. বিস্তত আলোচনার জন্ত রষ্টবা :-“রবীন্ত্ুন্থষ্টির উৎস সন্ধানে £ দ্েশ-কাল-পাত্র' ( গ্রাবন্ধ ) : 'রবীন্ত্রপ্রসঙ্গ' 

( ১৩৭৪, বৈশাখ সংখা। )। 

৩. “মালতী পুধির গাঙুলিপি পরিচয়" প্রবন্ধ । দ্রষ্টব্য “রবীন্দ্র-জিজ্ঞানা' (১)। 

৪, “ছেলেবেলা । 

«, জষ্টব্য ২ দিলীগকুমার রায় গ্াণীত “তীর্থস্বর' | 

৬. তর্দেব। “সন্ধ্যাসংগীতে'র "দুর্দিন কবি তাটিও সেই স্মতিভারে সন্নত। 

৭, “ছেলেবেলা । 

৮. জষ্টবা ২ ভূঘেব চৌধুরী- “রবীন রচনার মানচিত্র : রবীন্্রযুগের রূপরেখা' | ('রবীন্প্রসঙ্গ' পত্রিকা, আব্দিন 
১৩৭৩ ) । 

৯, “্ীবনন্ত্রতি' | 

১০, “ছেলেবেল। । 

১১, “আদর্শপ্রেম' (“বিবিধ প্রসঙ্গ' £ রবীন্দ্র-রচনাবলী £ অচলিত সংগ্রহ ১) 

১২, জষ্টব্য £ 'রবীন্্র-জিজ্াসা' প্রথম খণ্ড, ডঃ বিজনবিহারী ভটাচা্য-সম্পার্ষিত (পৃ. ৯৭ )। 

১৩, ্রষ্টবা : তথ্বেব ( পৃ. তথ্বেব )। 

১৪, অ্ষ্টব্য ১ “বিবিধ প্রসঙ্গ' £ রবীন্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১)। 

১৫. 'রবীন্-জিজাসা' (১ম) ডঃ বিজনবিহবারী ভটাচাধ-সম্পার্গিত ( পৃ, ২৩)। 

১৬, ধীর জীবনী” (১ম), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্ায় প্রদীত | 
১৭, 01005 ৯6 18০0: & 21০5087, ৮7 20880৬ জা 



সঙ্গীত ও বাংলার নাটাশালা 
গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায় 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

গুমুখি রায়ের সত্বাধীনে এবং গিরিশচন্জ্রের অধ্যক্ষতায় তারই রচিত পৌরাণিক নাটক 
“ক্ষবঞ্ঞ' মঞ্চস্থ (৬ শ্রাবণ, ১২৯ সাল, ১৮৮৩ শ্রী) করে সেই আদি স্টার থিয়েটারের শুভ- 
যাত্রা আরম্ভ হল। এই পর্বে তার নাটকের সঙ্গীতপরিচালক ও স্থরসংযোজকর্ূপে 

প্রথমে নিযুক্ত হলেন বেণী ওস্তাদ নামে স্থপরিচিত বেণীমাধব অধিকারী । (কারণ পূর্ববর্তী 
সঙ্গীতপরিচালক রামতারণ সান্তালকে ন্যাশনাল থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রতাপঠাদ জহুরী-_ 

মহেন্দরলাল বস্থু, অস্বতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল্বাবু ), কেদারনাথ চৌধুরী, ধর্মদাস সুর, 
বনবিহীরিণী প্রভৃতির সঙ্গে ভার মঞ্চে নিযুক্ত রেখে দেন)। 

সঙ্গীতজ্ঞ পিতা নিমাই অধিকারী এবং ওন্তাদ আহম্মদ খার শিষ্য বেণীমাধব অধিকারী 

কলকাতার সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে প্রখ্যাতনামা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ( তখনো নরেন্ত্রনাথ 

দত্ত) এবং তার জ্ঞাতি-ত্রাতা, পরবর্তীকালের সঙ্গীতগুণী অমৃতলাল দত্তের ( ওরফে হাবু দত্ত ) 
প্রধান সঙ্গীতগুর বেণীমাধব অধিকারী । 

'দক্ষযঞ্ঞ' নাটকের গানগুলির সরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত 

নাট্যশালায় বেণীমাধ্ প্রথম গ্রণপনার পরিচয় দিলেন । এই নাটকের পাঁচখানি গানই 

রাগে তালে গঠিত, তার একটি প্রুপদাঙ্গের। বেণী ওন্তাদ-রচিত সুমধুর স্বরে গানগুলি 
মঞ্চে গেয়েছিলেন স্বনামধন্ত। নটা বিনোদিনী, কাদন্থিনী, ক্ষেত্রমণি, মথুরানাথ চট্টোপাধায় 
প্রভৃতি ষথাক্রমে সতী, প্রস্থতি, তপস্থিনী ও নারদের ভুমিকায় । অন্যান্য চরিত গিরিশচন্দ্র 

(দক্ষ), অমৃতলাল মিত্র (মহাদেব), অমৃতলাল বস্থ (দরধীচি), নীলমাধব চক্রবর্তী (ক্রহ্ষা), অঘোর- 
নাথ পাঠক (নন্দী), গঙ্গামণি (ভূপগুপত্বী) প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয়ের সঙ্গে 
নাটকের গানগুলিও শ্রোতৃবুন্দকে পরিতৃর্ধ করেছিল । 

অসাধারণ মঞ্চসফল পিক্ষষজ্ঞ' প্রথম অভিনয়ের তিন সপ্তাহ পরে স্টারে গিরিশচঙ্জের 

দ্বিতীয় নাটক “ফ্বচরিত্র'ঁ অভিনীত হল ১২৯* সালের ২৭ শ্রাবণ (১৮৮৩ শ্রী)। 'ধবচরিঞ্জে'র 

জন্তে ২৫টি গান রচনা করেন গিরিশচন্দ্র এবং সেই গীতাবলী রাগে তালে সম্পূর্ণ করেন বেণী 

ওত্ডাদ। শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও গানগুলি নাটকটির প্রধান আকর্ষণ হল। বেশির 

ভাগ গাইলেন ঞ্রবরূপিনী ভূৃষণকুমারী এবং স্থুনীতির স্ৃমিকাঁয় কাদক্িনী। ছুজনেই তারা 
কক গায়িকা! । প্রবের চরিত্রে ভূষণকুমারীর স্থন্দর অভিনয় ও প্রাপম্পর্শী গান দর্শকদের 
চিত্তাকর্ষক হুয়েছিল। বিশেষ তার “ফুটিলে ফুল ঞব তোলেনা, ফুলে পূজা হবে তা তো 
ভোলেনা' গানখামি। বিখ্যাত 'সাঁধারণী' মাসিক পঞ্জিকার সম্পারক এবং বঙ্িমচন্দ্রের 
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সাহিত্যগোষ্ঠার অন্যতম লেখক অক্ষয়চন্ত্র সরকার গানটির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। 'ফ্রবচরিত্র'ও 
সেকালের অন্ততম জনপ্রিয় নাটক । 

'ঞ্রবচরিত্্' উদ্বোধনের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নলদময়ন্তী' 
মঞ্চস্থ হল স্টারে (৭ পৌষ, ১২৯)। এবারেও গিরিশচন্দ্র গানগুলির স্থরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক 
বেণীমাধব অর্ধিকারী। নৃত্যপরিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নাট্যমঞ্চে পূর্বপ্রচলিত 
নৃত্যুধারা পরিমাজিত করে নৃত্যবিষয়ে নতুনত্বের সন্ধান দেন। বেণী ওন্তাদের সৃররচনাও 
লাভ করে জনসমার্দর । অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বন্ধ (বিদুষক), নীলমাধব চক্রবর্তী 
(পুষ্ষর) বিনোদিনী (দময়ন্তী), ক্ষেত্রমণি (রাণী, ব্রাক্ষণী, জনৈকা! বৃদ্ধা) প্রভৃতির অভিনয়ে এবং 

বেণী ওস্তাদের স্বর ও কাশীনাথের নৃত্যপরিকল্পনায় 'নলদময়ন্তী, অসাধারণ সার্থকতা 
লাভ করেছিল। রাগে তালে স্থগঠিত মোট ৬্খানি গানের মধ্যে একক সঙ্গীত পরিবেশন 
করতেন বিখ্যাত গায়িকা-অভিনেত্রী ভূষণকুমারী ('স্থনন্দা'র ভূমিকায়)। বাকি গানগুলি 
সঙ্গীগণের সমবেতকঠে গীত হত। 

পর পর গিরিশচজ্র্রের তিনখানি নাটকের ব্যবলায়িক সাফল্যে স্টার থিয়েটার. স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হল। কিন্তু এই সময়েই অন্ুস্থতা ও অন্যান্ত কারণে নাট্টামঞ্চের স্বত্ব ও সংশ্বব ত্যাগ 
করতে চাইলেন গুমুখ রায়। তখন গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল 
বন্ধ, হরিপ্রসাদ বন্থ ও দাহচরণ নিয়োগী স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন। এই নতুন ব্যবস্থাপনার 

পরবর্তী স্টারের নাটক, গিরিণচন্দ্ররে আর একখানি পৌরাণিক 'কমলে কামিনী'র প্রথম 
অভিনয় হল ১৭ই চৈত্র, ১২৯০ সালে । শ্রীমস্তের ভূমিকায় বিখ্যাত গায়িক! অভিনেত্রী বনবিহারিণী 
মঞ্চাবতরণ করলেন; তাঁকে এর মধ্যে প্রতাপ জন্ুরীর থিয়েটার থেকে আনা হয়েছিল। 
'কমলে কামিনী'র এক প্রধান আকধণ ছিল বনবিহারিণীর কগে মধুর ভক্তিভাবের গানগুলি। 
নাটকটতে গিরিশচন্দ্র স্বরঠিত ১৭থান গান সন্নিবি্ঠ করেছিলেন। রাগে ও তালে স্থসংবদ্ধ 

সেই গীতাবলীর মধ্যে ১০টি গাইতেন শ্রীমস্তবেশিনী বনবিহারিণী। অন্তান্ত গানগুলি 
বিনোদিনী খেলনা), অথোরনাথ পাঠক (নারদ) প্রভৃতি শোনাতেন। 

তারপর ৫ বৈশাখ, ১২৯১, গিরিশচন্দ্রের ছুই অঙ্কের 'বৃষকেতু” গীতিনাট্য 'হীরার ফুল' 
(“অপ্পরা-গীতিহার' নামে উল্লেখিত) এবং অমৃতলাল বন্থ প্রণীত প্রহসন 'চাটুজ্যে বাঁড় জ্যে 
একসঙ্গে মঞস্থ হল স্টারে। তার মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ্য “হীরার ফুল, 
গীতিনাটায। এক্ষেত্রেও গিরিশচন্ত্রের গানের স্থরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব 

অধিকারী। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (মদন), অঘোরনাথ পাঠক (দৈত্য), প্রবোধচন্ত্র ঘোষ 
(অরুণ). বিনোদিনী (শশীকলা), ভূষণকুমারী (রতি) প্রভৃতি মোট ৯খানি রাগে তালে গঠিত 
গান গেয়েছিলেন | গীতিনাট্যটির নৃত্যপরিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। গানগুলি একটু 
হাল্কা! চালের এবং লোকের মুখে মুখে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে । ৃ 

স্টারে গিরিশচন্্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক 'শ্রীব২স চিন্তা" (প্রথম অভিনয় ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১)। 
সমেত ২২খানি রাগে ভালে অঙ্থষ্ঠিত গানের বেশির ভাগ পরিবেশন করেন লক্ষমীদেবীর 
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ভূমিকায় গঙ্গামণি গেঙ্গাবাঈ নামে প্রসিদ্ধা গায়িকা)। গানগুলি নাটকের সম্পদ ছিল এবং 

বহু বছর পরে মিনার্ভ। থিয়েটারে পুনরভিনয়ে স্থধাকগ্ী সুশীলাবালা এই সব গান শুনিয়ে 

গঙ্গীমণির মতন দর্শকদের মুগ্ধ করতেন । 

তার প্রায় ছুমান পরে স্টার এবং গিরিশচন্দ্রের এক বিডয় বৈজয়ন্তী 'চৈতগ্তলীলা'র 

উদ্বোধন হল ১৯ শ্রাবণ, ১২৯১ তারিখে । এই নাটকের সাফল্য এবং বিনোদিনী প্রমুখ 

অভিনেতৃবর্গের সাঁড়া-জীগানো৷ অভিনয়ের কথ। বল। বাহুল্য । 'চৈতন্তলীলা'র জনাপ্রয়তার 

অন্ততম কারণ তার সাঙ্গীতিক আবেদন। রাগভিত্তিক ২০টি গানের ৭টি বিনোদিনী 

(চৈতন্ত) এবং ৫টি বনবিহারিণী (নিতাই) গেয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভক্তিভাবের রীতিমত উদ্দীপনা 

কী করতেন । বনবিহারিণীর “হারে রেরেরে ওঠে। রে কানাই" গানখানি পথেঘাটে 

লোকমুখে শোনা যেত সেসময়ে। এইসব গানেরই স্থরকার ও শিক্ষক বেশীমাধব অধিকার । 

চৈতন্যের তূমিকায় বিনোদিনীর যে বৈষ্ণবী ধরনের নৃত্য ভক্তর্শকের মনে ভাবের জোয়ার 

আনত সেই নৃত্যও বেণী ওস্তাদ সেকালের মঞ্চে প্রবতণ করেছিলেন । তিনি নিজেও 

ছিলেন রামাৎ বৈষ্ণণ। “চৈতন্লীলা'র সঙ্গীতের মধ্যে অবশ্ত স্ববভাবিকভাবেই কীতনাঙ্গ 

বিশেষ মর্মম্পর্ণা। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বস্থ (তিনি স্বয়ং এ নাটকে 'প্রতিবাসী' ও “লাভ, 

ভূমিক। ছুটির অভিনেত1) 'চৈতন্তলীলা"র প্রভাব সম্পর্কে তার নিজন্ব চালে পরে লেখেন ; 

“বখাটে নট ও অরাটি নটাবৃন্দ দ্বার! দেশে ধর্মপ্রচার হহল।-''নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে। পল্লীতে 

পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্তচরিতের বিবিধ সংগ্করণে দেশ 

ছাইয়া পড়িল। বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত ন। হইয়া আপনাকে হিন্দু 

হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ত করিল ।” | 

“চৈতন্তলীলা” প্রথম মঞ্চস্থ হবার প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে স্টারে (৮ অগ্রহায়ণ, 

১২৯১) অভিনীত হুল একসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রহলা চরিত্র এস; অমুতল।ল বন্থুর “বিবাই- 

বিভ্রাট” । 'প্রহলার্দ চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপু-রূপী অমৃতলাল বন্ধ এবং প্রহলাদ চরিত্রে 

বিনোদিনীর অভিনয় মনোগ্রাহী হলেও নাটকটির সমগ্রাবে সঙ্গাতাংশ উল্লেখনীয় নয় । 

এ নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই চৈতম্যলীলায় 'ওক্তিভাব্র জনপ্রিয়ত। লক্ষা করে বেঙ্গল 

থিয়েটার অভিনয় আরম করে রাজরুষণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। সে নাটকে কীতনের 

প্রাচুর্য এবং প্রহনাদের ভূমিকায় মধুরকণ্ঠী গায়িকা-অভিনেজ্রী কুহ্ুমকুমারীর উক্তিভাবের 

গুন গিরিশচন্দ্রের 'প্রহলাদ চরিত্রে'র চেয়ে বহুগুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ "ভক্তিরসাত্মক 

চৈভন্তলীলার পর পাছে 'প্রহ্লা্দ চরিত্র" একই রূপ হইয়। যায়, এ নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র ইহাতে 

অধিক সংকীর্তনাদি ন। দিয়া ইহাকে অনেকটা পাশ্চাত্যশিক্ষিত দর্শকগণের রুচি-উপযোগী 

করিয়া রচনা! করেন ।...প্রহলাদ. চরিত্র অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারই সাধারণের অধিক প্রীতি 

আকর্ষণ করিয়াছিল। স্টার থিয়েটারে "বিবাহ বিভ্রাটের' সুখ্যাতি কিন্ধু অপরিসীম হইয়াছিল ।” 

(অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্্র, পৃ, ৩০৬)। 
তারপর স্টারে অভিনীত (১৬ মাঘ, ১২৯৬) গিরিশচন্দ্রের নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস | এই 

৩ 
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নাটকের অভিনয় ও গাঁন উৎকৃষ্ট হলেও “চৈতন্তলীলা'র মতন “নিমাই সন্গ্যাস' সাধারণের 

সমাদর লাভ করতে পারেনি । ' গানগুলি বিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল বনবিহারিণী-বিনোদ্দিনী- 
রামতারণ সান্যাল (ন্যাশনাল থেকে ইতিমধ্যে স্টারে এসেছিলেন) প্রভৃতির কগে। “নিতাই' 

রূপে বনবিহারিণী যে গানখানি পুরীতে মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করে গাইতেন (“দেখ দেখ 
কানাইয়ে আখি ঠারে ওই!') তা গভীর ভাবোদ্দীপক হত। শ্রীরামরুষ্খ একদিন অভিনয় 

দেখবার সময় ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন গানটি শুনে । 

এই সময় থেকে গিরিশচন্দ্রের রচিত সঙ্গীতের তথা স্টার মঞ্চের স্থরকার ও সঙগীত- 
শিক্ষক সম্ভবত পুনরায় রামতারণ সান্যাল হয়েছিলেন। কারণ নাটকের সংগঠনকারীদের 
তালিকায় আর বেণীমাধব অধিকারীর নাম দেখতে পাওয়। যায় না এবং রামতারণ 

সান্তালকে দেখা যায় গানের ভূমিকায়। বেণীমাধন অধিকারীর পরিচালনায় শেষোক্তের 
গায়করূপে না থাকারই সম্ভাবন|। 

'নিমাই অন্যাসে'র তিমিমাস পরে গিরিশচন্দ্রের করুণরসাত্মক পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস 
যজ্ঞ, স্টারে মঞ্চস্থ হয়। মোট ১৮খানি গানের প্রায় সবই রাগে-তালে গঠিত এবং 

গেয়েছিলেন বনবিহরিণী (রাধিক।), কুহ্থৃমঞ্র্মারী (বিশাখা), গঙ্গামণি (যশোদ1), অম্বতলাল 

মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু (শরীক), রামতারণ সান্ভাল (শ্রীদাম) প্রভৃতি । গানগুলিই এ 
নাটকের এক প্রধান সম্পদ । প্রভাস মাত্রার সময় রাধিকার সখীর্দের চললো বেল! 
গেল লো, দেখব রাধা শ্বামের বামে” গানখানি এত জনপ্রিয় হয় যে, কাপড়ের পাড়ে 

পর্ধস্ত মুদ্রিত হয়েছিল। অনেক বছর পরে চুণীলাল দেব মিনার্ভায় “প্রভাস যজ্ঞ যখন 

অভিনয় করান (সে সময় তিনকড়ি 'যশোদী' স্রশীলাবাল। 'যশোদ' হিঙ্গনবাল! “রাঁধিকা,) তখন 

অসামান্য জনসমাদর লাভ করে নাটকটি এব: ত। প্রধানতঃ গানের জন্যে । 

স্টারে তার পরবর্তী গিরিশচন্দ্রের নাটক বুদ্ধদেব চরিত' (প্রথম অভিনয় ও আশ্বিন, 
১২৯২)। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনীত এই নাটকে ১১টি রাগে-তালে 

সমৃদ্ধ গান সঙ্নিবিষ্ট আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল 'জুড়াইতে চাই কোথায় 

জুড়াই' গানখানি (দেঁববালা-রূপিণী ভূষণকুমারী ও কুম্থমকুমারীর কে)। এই গান স্বামী 

বিবেকানন্দ সন্্যাসজীবনের অব্যবহিত আগে তার গৃহে গভীর রাত্রে গাইতেন এবং পরে 
বরাহনগর মঠেও নিয়মিত হত, তা ছাড়! শ্ারামকুষ্ণদেবেরও অতিশয় প্রিয় ছিল। অভিনয়- 
কালীন দেঁববালাদের দ্বারা গীত এই গানখানি নাটকের বৈরাগ্যভাব ্যটিতে সাহাষ্য 

করত অপরূপভাবে। 
গিরিশচন্দ্রের পরের নাটকটি আরো প্রাপদ্ধ এনং বাংলার দুর্শকসমাজের দীর্ঘকালের 

জন্যে চিত্বজয়ী_স্টাবে প্রথম অভিনীত (২০ আধা, ১২৯৩) “বিভ্বমঙ্গল ঠাকুর'। এমন উচ্চ- 
ভাবের রচনা এবং উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ধন্ত নাটকখানিরও সঙ্গীতাংশ রীতিমত আকর্ষণের 
বস্ত। ১২খানি রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে বিশেষ করে 'পাগলিনী'র “ওমা কেমন ম! তা 
কে জানে' (মির কাফি, একতাল।), “আমার পাগল বাবা' (গৌরী, একতালা), সাধে কি 
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গো শ্বশানবাসিনী' (কানাড়। মিশ্র, একতালা), 'আমায় নিয়ে বেড়াস হাত ধরে' (ছাষানট, 

মধ্যমীন), “যাই গে। এ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' (মাঝ মিশ্র, পোস্তা) ইতাদি 

বাংলার নাট্যমঞ্চে অবিশ্মরণীয় হয়ে আাছে। পাগলিনীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়ে যেমন 

গঙ্গামণি, তেমনি পরে পরে এক এক মমঘে অনতীণ। হয়েছেন নরীস্তন্দরী, তিনকড়ি, স্থশীলাবাল! 

প্রমুখ বাংলার শ্রেটা গায়িকা-অভিনেত্রী ৷ 
তারপরে গিরিশচ্জের “বেলি বাঙ্জার' বাঙ্গনাটিক। স্টারে ম?ুস্থ হল। এর ৫খানি 

গান গাইতেন রামতারণ সান্যাল, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি । 

স্টারে গিরিশচন্দ্র পরবর্তী নাটক “রূপসনাতন' (৮টো্, ১১৯৪)। এই ভক্কিভাবের 
নাটকটিতে গানের সংখা! ১৩টি এবং সেসন গেয়েছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধায় (বল্লভ) 

অমৃতলাল মিত্র (সনাতন _-অমৃতলাল যে গান গাইতেন, এ ভূমিকা তার এক দৃষ্টাস্ত), 
ভূষণকুমাঁরী (চৌবে বালক), গঙ্গাবাঈ (করুণ।), কিরণবালা (নিশাখা) প্রভৃতি । 

“ূপসনাতন” অভিনয়ের পরই নাট্যনগতে আর একটি পালাবদল ঘটে। পধনকুনের 

মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীলের থিয়েটার বাবসায় করবার শখ হলে স্টারের জমি ৪ 

মঞ্চগৃহ কিনে নেন এবং স্টারের "গুড-উইল' নিয়ে এসে কর্তৃপক্ষ হাতিবাগানে জমি ক্রয় করে 

পত্তন করেন নতুন ন্টার থিয়েটার গৃহ । এটিই হাতিনাগান স্টার নামে পরিচিত হয় এবং 

গোঁপাললাল শীলের বিডন গ্্রীটের নাটাগৃহের নামকরণ হল এমারেন্ড থিয়েটার । কিন্ত নতুন 

»ার মঞ্চ হাতিবাগানে সম্পূর্ণ হবার মাগেই গোপাললাল শীল গিরিশচন্দ্র অভাব বোধ করে 

তাকে ২৭ হাজার টাকা বৌনাস ও মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে এমারেন্ডে চুক্তিবদ্ধ করেন । 

গিরিশচন্তর তার থেকে ১৬ হাজার টাক! স্টার কর্তৃপক্ষকে নিংন্বার্থভাবে দিয়ে দেন হাতিবাগানের 

মঞ্চগৃহ সম্পূর্ণ করবার জন্যে । 

এমারেন্ডে গিরিশচন্দ্র ছুখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। ছুটিই বেশ সমাদ্নত - 'পূর্ণচন্্র' 

(৫ চৈত্র,১২৯৪) ও “বিষাদ” (২১ আশ্বিন,১২৯৫)। নাটক দুখানিতে সঙ্গীতের বিশেষ স্থান ছিল 

এবং প্রথমটির সঙ্গীত-পরিচালক শশিভ্ষণ কর্মকার ও দ্বিতীয়টির মোহিতমোৌহন ৪ 

পূ্ণচন্ত্র ঘোষ (গায়ক-অভিনেতা)। 'পূর্ণচন্দ্রে'র ৮খানি গান গাইতেন কুস্থমকুমারী, কিরণশশী 

প্রভৃতি এবং 'বিষাদে'র খানি গান শোনা যেত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, 

ষাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুস্মকুমারীর কণ্ঠে। 

এমারেন্ডে উক্ত ছুটি নাটক অভিনয়ের মাঝামাঝি সময়ে হাতিবাগানে স্টারে নতুন 

নাটাগৃহের উদ্বোধন হয় (১৩ জ্যৈ্ট, ১২৯৫) গিরিশচন্ত্রের “নলীরাম' মঞ্চস্থ করে। 

'নলীরাম' লেখকের নাম “সেবক বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল, কারণ গিরিশচন্দ্র এমারেব্ডে 

চুক্তিবদ্ধ থাকায় অন্যত্র নাটক দেবার আইনত অধিকারী ছিলেন না। নতুন স্টারে রামতারণ 

সান্তাল সঙ্গীতাচার্যর্ূপে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনিই গিরিশচন্দ্র এই নাটকের 

১৭থানি গানের স্থরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক। নসীরামের গীতাবলী নাটকের বিশিষ্ট সম্পদ । 

গানের জদ্তে উল্লেখনীয় কাদস্থিনী (বিরজা ), হরিমতী ( মাধুলী ) এবং বিশেষভাবে গঙ্গামণির 
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( সোনার ভূমিকায়) নাম। “নসীরামে” সঙ্গীত সম্বন্ধে অমৃতলাল বস্থর মন্তব্য £ “এই নাটকের 

গানগুলির বিশেষত সোনার গানের তুলনা হয় না। গিরিশবাবুর কি রাধাকুষ্ণবিষয়ক, 

কি শ্তানাবিষয়ক গান__মহাজন পদ্দাবলীর পরেই উল্লেখযোগ্য ।” 

'ভগবদ্ভদ্কির নাটক “নসীরামে'র পর স্টারে অমৃতলালের নাট্যরূপে “সরলা” ও তারই 

প্রহমন “তাজ্জব ব্যাপার” অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র এখানে যোগর্দান করেন, কারণ গোপাললালের 

গিয়েটারের শখ মিটে গিয়েছিল। স্টারের জন্যে গিরিশচন্দ্র এবার তার অন্যতম শ্রেঃ 

নাট্যসট্টি প্রফুল্ল” রচন। করে দিলেন এবং তা প্রথম মরচস্থ হল ১৬ বৈশাখ, ১২৯৬ 

সালে । এমন মর্মান্তিক বিষ্বোগাস্ত সামাজিক নাটক গিরিশচন্দ্র সঙ্গীতবজিত রাখেন নি। 

প্রসিদ্ধ৷ গায়িকা-অভিনেত্রী বনবিহারিণী একটি উচ্চাঙ্গের গান গেয়েছিলেন “ইতর স্ত্রীলোকে"র 

ভূমিকায় । তাছাড়। অঘোরনাথ পাঠকও জনৈক লোক" রূপে একখানি উংকুষ্ট গান 

(মন আমার দিন কাঁটালি, মন খেয়ালি” ) শুনিয়েছিলেন। 

প্রযুল্প'র অসামান্ত সাঁলোর পর স্টারে গিরিশচন্রের আর একটি নিপুণ সামাজিক 

নাটক 'হারানিধি' (২৪ ভাদ্র, ১২৯৬) মর্চস্থ হয়। এই নাটকের ৫খানি গান গেয়েছিলেন 

গঙ্পামণি ( কাঁদপ্দিনী ) দশ বছর বয়সী তারাঙ্থন্দরী ( হেমাঙ্জিনী ) প্রভৃতি । 

'হারানিধি উদ্বোধনের এক বছর পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথম এতিহাসিক নাটক "চপ? 

»টারে মধ্স্থ হয়। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ৮খানি স্বরচিত গান সমন্গিবিষ্ট করেন। তার 

মবগুলিই ভীলগণ প্রভৃতির সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত । “চগ্ত'তেই তরুণ দানীবাবু নতুন ও বড় 

ভূমিকায় রঘুদেব রূপে রঙ্গম্চে অবতরণ করে দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন । 

চগ্ডে'র পরে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য “মলিন বিকাশ এবং অমুতলাল বন্থুর প্রহসন 

'বাঞ্কারাম' একসঙ্গে অভিনীত হয় স্টারে (২৯ ভাদ্র, ১২৯৭ )। ১৭খানি রাগভিত্তিক গান 

মলিন বিকাশের প্রধান আকর্ষণ। মলিনারূপিণী নটা মানদান্ছন্দরীর গান যেন স্বধাবর্ষণ 

করত, ' বিকাশ-বেশী গায়িকাঁঅভিনেত্রী স্ুকুমারী দত্তও চমতকার গাইতেন। সেই সঙ্গে 

বিলাস 'ও তরলার ভূমিকায় কাশীনাথ চট্োপাধ্যায় ও নগেন্দ্রবালার যুগ্ম নৃত্যগীত আনন্দের 

হিল্লোল জাগাত দর্শকদের মনে । গীতিনাট্যটির কয়েকটি গান (যদি এ মনোমোহিনী 

পাই', 'দেখলে তারে আপনহারা হই” *পাখি তোর পেলে মধুর ম্বর” 'মন কেড়ে নে 

দেখ গোঁ পলায়” ইত্যাদি) সেসময় মুখে মুখে পথেঘাটে শোনা যেত। বাংলার 

নাট্যশালায় ছৈত নৃতাগীতের প্রথম স্চন1! এই 'মলিনা বিকাশে এবং পরিণতি “আবু 

হোসেনে। 'মলিনা বিকাশের নৃত্যগীতপ্রসঙ্গে 'রজগালয়ে নেপেন' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র পরে 

লিখেছিলেন £ “'সঙ্গীতাচারধ রামতারণ (সান্তাল ) গীতগুলির স্থর সংযোজন করেন এবং 

নৃত্যুশিক্ষা। প্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অপিত 

হয় ।...0০৮য়ে নৃত্যগীত 'মলিনা বিকাশে'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য 1৮." 

স্টায়ে তারপর অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের রূপকনাট্য “মহাপৃজা'। মোট ৭টি গানই 

রাগে গঠিত এবং গাইতেন বনবিহ্থারিণী, নগেন্দ্রবালা, তারাহ্থন্দরী প্রড়ৃতি। বিশেষভাবে 



সংখা ১ " সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা ২৬ 

উল্লেখ্য, বাংলার নাট্যশালার অন্ততম শ্রেষ্ঠ নট অযৃতলাল মিত্র 'মহাপৃজা'তে গান 
গেয়েছিলেন। ভারতসম্তান রূপে তিনি রামতারণ সান্যাল, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অদোরনাথ 
পাঠক প্রভৃতির সঙ্গে নমবেত সঙ্গীতে যোগ দেন পাদপ্রদীপের সামনে । 'মহাপূজা'র সঙ্গীত- 

পরিচীলক রামতারণ সান্তাল। এই রূপকনাট্যটি রচিত হয়েছিল কলকাতায় ১৮৯১ শ্রস্টান্দ 
কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে। মহাপূজা' দেখে নাটামঞ্চের পৃষ্ঠপোষক কালীরুষ্ণ ঠাকুর 

গিরিশচন্ত্রকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেন। গিরিশচন্দ্র নটনটাদের মধ্যে বণ্টন করে 

দেন সেই উপহার । 

এই নাটিকা অভিনয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্্রকে স্টার থিয়েটার ত্যাগ করতে 
হয়। তারপর তীর নাট্যজীবনে প্রায় ছু বছর বিরতি। আবার নতুন করে সে পট 
উঠল বিডন স্্টে নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবনিমিত মিনার্তা থিয়েটারে । নট, নাট্যকার 
ও নাট্যাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র তার নতুন ধারার অনুবাদ-নাটক “ম্যাকবেথ' নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন 
করলেন (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩ )। এই পর্বে সঙ্গীতাচার্ং-রূপে দেবক্ঠ বাগচী ত্বার সঙ্গে 
যোগ দিয়েছিলেন এবং 'ম্যাকবেখ নাটকের সঙ্গীতপরিচালক-রূপে বাগচী মহাশয় | 

ডাকিনীদের তিনখানি গানে ( ধলা কালী কটা লালী', “চল্ যাই চল্ যাই" ও “তর্ তরু তর্ 

তর”) তিনি চিত্তাকর্ষক স্থুর সংযোজন করেছিলেন । 
'ম্যাকবেগ" দিয়ে মিনার্ভ৷ থিয়েটারের উদ্বোধনের আটদিন পরে এই মঞ্চে অভিনীত 

হল গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌনর্যস্থাদৃষ্ঠ-কাব্য "মুকুল মুগ্র|। জনসমাদৃত 

এই নাটকে যেমন উপভোগ্য হুয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর 'বরুণটাদ' রূপে অভিনয় তেমনি 

'তারা'র ভূমিকায় শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনয় ও গান এবং 'চামেলি'র অংশে হরিঙ্ন্দরীর 
গান। “মুকুল মুগ্তরাণর ৫খানি গানই রাগভিত্বিক এবং সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের মনোরঞণন 
ক্রেছিল। তার মধ্যে বিশেষ কটি অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, যেমন 'কেন ফুল 
ফোটে কে জানে, (আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি? ও “ছড়ায় এত ভালবাসা 
কোথায় পায়? 

মিনার্তায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তাঁ নাট্যনিবেদন 'আবু হোসেন' গীতিনাটয। নাটিকাটির 
অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ অর্ধেন্দুশেখরের নামভৃমিকায় অভিনয় এবং রাগে 
গঠিত ২৪টি গান। তার মধ্যে “রোশেনাঁবেশিনী হরিস্ুন্দরীর গান এবং দ্দাই, ও. 

'মশ্ডর'-বূপে তিনকড়ি ৪ শরংচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রাণুবাবু) হ্বৈত নৃত্যগীত অন্কতম 

বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল। গানগুলির সরকার ও শিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী এবং নৃত্যপরিচালক 
রাণুবাবু। 

তারপর 'সপ্তমীতে বিসর্জন” নামে গিরিশচন্ত্রের একটি গ্নেষাত্মক পঞ্চরং মিনার্ভায় 
(২২ আশ্ষিন,১৩০০ ) মঞ্চস্থ হয়। এর ১০টি গানের গায়ক-গায়িক ছিলেন দেবক বাগচী, 
তৃষণকুমায়ী, ভবতারিী, হরিদাসী প্রতৃতি। 

মিনার্ভায় পরবর্তী আকর্ষণ গিরিশচন্দ্র অন্ত এক শেষ্ঠ নাথ 'জনা'। ৰিচিজ 



২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৫ 

রসলমন্নিত এই বিয়োগান্ত নাটকের সঙগীতসম্পদ্ড উল্লেখযোগ্য । ১৭খানি গানের 

(একটি কীর্তন, অবশিষ্ট রাগভিত্বিক ) মধ্যে অনেকগুলিই রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল, 
যেমন “রে কি নাইকো। নবনী, ইত্যা্দি। গানগুলি গেয়েছিলেন হরিদাসী, শরতকুষারী, 
অঘোরনাথ পাঠক প্রভৃতি এবং তিনকড়ি, যিনি এক বছর আগে লেডি ম্যাকবে 

চরিত্রাভিনয়ের পর দ্গনার ভুমিকায় অবতীর্ণা হয়ে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর গৌরব লাভ করে ছিলেন। 
“জনা' উদ্বোধনের পরের দিন (১০ পৌষ, ১৩০০) মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্রের 

পঞ্চরং “বড়দিনের বখশিষত। এই গীতিনাটিকার প্রধান আকর্ণণই ছিল ২* খানি গান এবং 

তা৷ গেয়েছিলেন রাণুবাবু, অঘোরনাঁথ পাঠক, ঠাকুরদাস চটোপাপ্যায়, হরিদাসী, হিঙ্গননালা। 
হরিমতী, তিনকড়ি প্রভৃতি । 

তার এক বছর পরে মিনার্তায় গিরিশচন্দ্ের আর একখানি জনপ্রিয় গীতিনাট্য “স্বপ্নের ফুল' 

ম্চস্থ হল। তাঁর রাগে-তাঁলে গঠিত প্রায় ২০খানি গান শোনান তিনকড়ি, হিঙ্গনবাঁলা, 

কুন্থমকুমারী, ভূষণকুমারী প্রভৃতি । 

মিনার্তা় তার পরের অভিনয় গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং 'সভাতার পাণ্ডা' | এই সামাজিক 

শ্রেষাত্ক নাটিকার গানগুলিও উল্লেখযোগ্য এবং গেয়েছিজেন তিনকড়ি, জ্ঞানেন্্র ঘোষ, 

তিতুরাম দীপ, বামাঁচরণ সেন এবং আরো! অনেকে । গিরিশচন্দ্র রচিত সেই ২৯টি 
গানের মধ্যে ছয় খতুর ৬থানি গান এবং তিনকড়ির কঞ্ঠে 'আমার হাসি চোখে ফাসি 
ভূপনমোহিনী' বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল । 

তার প্রায় (৫ জ্যোষ্ট,১৩০২ ) ৫ মাস পরে মিনার্তায় গিরিশচন্দ্রের বিখাত ভক্তিভাবের 

নাটক 'করমেতি বাঈ' মঞ্চস্থ হয়। তার ২২খানি রাগভিত্তিক গান মঞ্চে শুনিয়েছিলেন 

তিনকড়ি ( নামতৃমিকায়), কুস্থমকুমারী (শ্রীকৃষ্ণ), ভূষণকুমারী প্রভৃতি। তিনকড়ি 
গেয়েছিলেন ৭খানি | 

মিনার্তায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তা নাট্টোপহার “ফণীর মণি'। এই গীতিনাটা ২২টি গানে 
সম্পূর্ণ । গানগুলি গেয়েছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায় তিনকড়ি, কুস্থমকুমারী, হরিস্ন্দরী, ভূষণকুমারী, . 

নূপেন্্রচ্্র বন্থ, নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

এই মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং পাঁচ কনে" তার পরে অভিনীত হয়। তার প্রধান 

আকর্ষণই ছিল সঙ্গীত এবং সেই ১৫খানি বিচিত্র রসের গান গেয়েছিলেন তিনকড়ি, ভূষণকুমারী, 
হরিনুন্দরী, কুম্থমকুমারী হেমস্তকুমারী, হরিমতী প্রভৃতি । 

মিনার্ভায় প্রথম পর্বে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করবার সময় দেবেন্দ্রনাথ বস্থুর যে জনপ্রিয় 

পঞ্চরং 'বেজায় আওয়াজ" মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার প্রায় সব গানই গিরিশচজ্রের রচনা । 
চার বছর পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্তা থিয়েটার নান! কারণে ত্যাগ করেন এবং পুনরায় স্টারে 

যোগ দেন। এবার এখানে 'নাট্যাচার্ধ পদে বৃত হয়ে তার নাট্যনিবেদন মঞ্চস্থ করেন বিখ্যাত 

'কালাপাহাড়' (১১ আশ্বিন, ১৩*৩)। এই নাটকের ৬খানি গানের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য 

গঙ্গাবাঈ এবং নরীন্বন্দরী ( সেকালের অভিনেত্রীদের মধো অন্ততম শ্রেষ্ঠা গায়িকা )। 
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স্টারে তার পর গারশচন্দ্রের 'হীরক জুবিলী” গীতিনাট্য অভিনীত হয়। তার ১৬টি 

গানের মধ্যে অনেকগুলিই সমবেত সঙ্গীত। একক গানগুলি গেয়েছিলেন গঙ্গাবাঈ, 

বসস্তকুমারী, নগেন্দ্রবালা, হরিচরণ ভট্রাচার্ধ প্রভৃতি । 

গারশচন্দ্রের পরবর্তী গীতিনাট্য পারগ্ প্র্ছন বা পারিসানী' স্টারে (২৭ শা, 
১৩০৪) প্রথম মঞ্চস্থ হয়। গীতিনাট্য হিসাবে 'পারস্ত প্রস্থন' খুবই জনাপ্রয়তা লাও ধরে 

এবং এত অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ গিরিশচন্দ্রের “বাপর” 'নন্দছুলাল” ও 'ব্রজবিহার" ভিন্ন 

তার অন্ত কোন গীতিনাটিকায় দেখা যায় না। গিরিশচন্ত্রের গানে রামতারণ সান্তালের 

সরন্থষ্টি পারশ্ প্রন্থছনের অম্পর্বিশেষ। নার়িক। পারিসানার ভূমিকায় কোকিলকণ্ঠী নরা- 

সন্দরীর গান গীতিনাটিকাটির প্রধান আকর্ষণ ছিল দর্শকর্দের নিকট। “পারস্য প্রস্থনের 

নত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্রোপাধ্যায়ও নায়ক হুরুিব-রূপে গান গেয়েছিলেন । মোট ৩*খানি 

গানের বেশির ভাগেরই শিল্পী ছিলেন নরীস্ৃন্দরী ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

স্টারের এই পর্বে গিরিশচন্ত্রের শেষ নতুন নাটক মধস্থ হয় 'মায়াবসাঁন? (9 পৌষ, ১৩০৪)। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই অভিনব সামাজিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র 

দুখানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন । মঞ্চে মে ছুটি পরিবেশন করতেন রঙ্গিনী ও বিন্দুর 

ইমিকাঁয় নরীহ্ুন্দরী ও নগেন্্রবাল]। 

'মায়াবসান আভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র স্টার থিরেটার ত্যাগ করেন। তার কিছুকাল পরে 

তিনি এমারেন্ড মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতি ৩ ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দেন নাট্যাচার্ধরূপে | 

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্ত্রের প্রথম নতুন নাট্যনিবেদন "দেলদার? (২৮ দদ্যেষ্ঠ, ১৩০৬) 

মঞ্চস্থ হয়। এই গীতিনাট্যের স্থরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। দেলদারের গানের 

সংখ্যা অল্প নয়), মোট ২৩খানি এবং তার মধ্যে কয়েকটি রীতিমত সমাদৃত হয়েছিল, 

ধথ৷ পিয়াসা ও স্বপ্রপঙ্গিনীগণের “কেমন ফুন পরেছে যেদিনী, ধেলদার ও ম্বপ্- 

সঙ্গিনীগণের “অভিমান তার সাজে যে রাখতে জানে মান? (হাঙ্ছির, পঞ্চম সওয়ারী) ইত্যাদি। 

গানগুলি গাইতেন " স্বয়ং সঙ্গীতপরিচালক পৃ্চন্ত্র ঘোষ (নেস।), শৃপেন্দ্রচন্্র বন 

( দেলদীর ), কুস্থমকুমারী ( পিয়াঁস। ), ভূষণকুমারী ( বীর1) প্রতৃতি। 

ক্লাসিকে অভিনীত গিরিশক্র্ের দ্বিতীয় নতুন নাটক তার অন্যতম শ্রেষ্ট দান 'পাব 

গৌরব" । সঙ্গীতগুণী জানকীনাথ বস্থ (সঙ্গীতদ্ঞ বৈকুঞ্টনাথ বন্থর পুত্র) এই বিখ্যাত 

নাটকের সঙ্গীতপরিচালক । নটা তিনকড়ি সশ্ঞার ভুমিকায় অশামান্ অভিনয়নৈপুণ্যের সঙ্গে 

জানকীনাথের সঙ্গীতশিক্ষায় উৎরুষ্ট গানও গেয়ে ছিলেন । তিনকড়ির কণ্ঠে ধিয়া তাধিয়। নরমালী”, 

কিংবা 'তনে যে জন" গান সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের পরম উপভোগ্য হয়েছিল। উবশী 

ও উত্তরার চরিত্রে কুহ্থমকুমারী ও টুকুমণির গানও লাভ করেছিল জনসমাদর | কবি 
নবীনচন্দ্র সেন সম্ত্রীক এই অভিনয় দেখবার পর অমরেক্দ্রনাথকে বলেছিলেন £ “*অভিনয়- 

দর্শনে মুগ্ধ হয়েছি। কৃষ্ণনঙ্গিনীগণের গীত শুনে আমর দুজনে কেবল কেঁদেছি । গিরিশের 

আমর গোলাম হয়ে রইলাম ।” 
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'পাগুবগৌরব মঞ্চস্থ হবার পর গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করেন এবং 

মিনার্ভ। থিয়েটারের তৎকালীন সত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারের আমন্ত্রণে যোগ দেন 
মিনার্ভায়। এ যাত্রায় মিনার্ভ। থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম? নাটযাকারে 

রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হল । নাট্যরূপে কয়েকটি স্বরচিত সঙ্গীত যোগ করলেন গিরিশচন্দ্র । 

শ্রী ও জয়স্তীর ভূমিকায় যথাক্রমে তিনকড়ি ও স্শীলাবাল৷ সেই গান পরিবেশন করেন। 
স্থধাকষ্ঠী স্থশীলাবালার জয়স্তী চরিত্রে অবতরণ 'ও গানই নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের ভিতি। তাঁর 
কে গিরিশচন্দ্রের “উদার অন্বর, শৃন্তলাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ-_সে সময়ে অসাধারণ খ্যাতি 
লাভ করেছিল। 

“সীতারামে'র পরে গিরিশচন্দ্রের “মনিহরণ' গীতিনাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভায় (৭ শ্রাবণ, 

১৩০৭)। এই পৌরাণিক গীতিনাটা ২৯খানি গানসমৃদ্ধ |. দেবক বাগচীর সঙ্গীত- 

পরিচালনায় গান গেয়েছিলেন স্থুশীলাবাল! (শ্রীকৃষ্ণ), পান্না (রুল্সিণী), সত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ 

সরকার (কথ্য), চারুশীল। (কুমার), হিঙ্গনবাল। (জান্থুবতী) প্রভৃতি । 

মিনার্ভ। থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী গীতিনাটিকা 'নন্দদুলাল'। এইটি তার সর্বাধিক 
সনীতদমৃদ্ধ নাট্যনিবেদন। 'নন্দদুলালে'র এই ৩২খানি গান গাইতেন অঘোরনাথ পাঠক, 

ন্ুশীলাবাল।, তিনকড়ি, পান্না, সরোজিনী, বসন্তকুমারী, হরিমতী, প্রমদান্ন্দরী প্রভৃতি 

নটনটা। কয়েকটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । 

'নন্দছুলাল' মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভ৷ ত্যাগ করে ফিরে আসেন 

ক্লাসিক খিয়েটারে। এবারে এই মঞ্চে তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী অম্ৃতলাল দত্বকে হাঁবু দূ) 

স্থরকার ও সঙ্গীতপরিচালকরূপে লাভ করেন। হাবুদত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 

জ্ঞাতিভ্রাতা, একই গৃহনিবাসী (প্রথমজীবনে ) এবং দুজনেই একপলন্দে রীতিমত 

সঙ্গীতবিক্ষ। করেছিলেন বেণীমাধব অধিকারীর অধীনে । হাবু দত্তের তুল্য ক্ল্যারিওনেটবাদক 

সঘপামগ্িককালে আর কেউ ছিলেন কিন। সন্দেহ। তার সঙ্গীতগুণের জন্যে এবং 

খ্বামীজীর আত্মীয় বলে তিনি গিরিশচন্দ্রের স্েহভাজন ছিলেন। ূ 

এবার ক্লাদিকে এসে গিরিশচন্দ্র প্রথমে “অশ্রধারা” নামে একটি গীতিনাট্য রচন। 

করেন রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষ্যে। সেটি ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয় ১৩ মাঘ, ১৩০৭ 
সালে। তার ৭টি গান অমুতলাল দত্ত স্র-তালে গঠিত করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন 

কুহ্মকুমারী একক ও অমরেন্ত্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্্র ঘোষ, গোষ্টবিহারী চক্রবর্তাঁ প্রভৃতি 

সমবেতকণ্ঠে। 
এই মঞ্চে গিরিচন্দের পরধর্তী নাটক “মনের মতন” তার পরে অভিনীত হয় 

এধং তার স্থরকার-সঙ্গীতশিক্ষক দেবকঠ বাগচী। ২৪খানি গানসম্বলিত এই মিলনাস্ত 

গ্লীতিনাট্যের গীতিশিলী ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, কুস্থমকুমারী, কিরণবালা, হরিমতী 

প্রত্ৃতি। নৃত্য-পরিচালক নৃপেজচন্দ্র বন্থু। 
? তারপর (১৭ 'জ্য্, ১৩০৮) ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপে “কপালকুণ্ুলা' মঞচ্থ 
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হল। তাতে কাপালিকের ভূমিকায় ছুখানি ও শ্থামান্ুন্দরীর জন্তে একখানি গান রচন। 
করে দেন এবং তা গেয়েছিলেন যথাক্রমে অঘোরনাথ পাঠক ও রাণীমণি। 

এখানে পরবর্তী নাটক গিরিশচন্দ্র কর্তৃক রূপান্তরিত বঙ্কিমচন্দ্রের “মবণালিনী'। এর 

জন্যেও তিনি কয়েকটি নতুন গান যোগ করে দেন আর গাইতেন নৃপেক্তরচন্্র বন্ধ, 
কুন্থমকুমারী প্রভৃতি । 

তারপরে (১২ আশ্বিন,ণ ১৩০৮) গিরিশচন্ত্রেরে পৌরাণিক গীতিনাট্য “অভিশাপ' 
ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয়। এবারেও সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী। গীতিনাটিকাটির 

২* খানি গান গেয়েছিলেন অঘোরনাথ পাঠক, তারাহ্থন্দরী, প্রমদ্াহ্ুন্দরী প্রভৃতি । এই 
গীতিনাট্যে নৃত্যপরিচালনা তথা নৃত্যশিক্ষাদান একজন নটার দ্বারা প্রথম সম্ভব হয় এবং 

বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে সে গৌরব লাভ করেন কুহ্ৃমকুমারী। অনেক পরবর্তীকালে 
স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের যুগে নটা নীহারবালা এবিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 

ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রেরে আর একটি (রূপক) গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয় বুয়র-যুদ্ধের ঘটনা 

কেন্দ্র করে। নাটিকাটির নাম "শাস্তি' এবং তার সঙ্গীত-পরিচালক দেবকঠ বাগচী কুস্থমকুমারী 

প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীরা এতে ৫ খানি গান গেয়েছিলেন । এবারেও নৃত্যশিক্ষযিত্রী কুহ্ুমকুমারী । 

গিরিশচন্দ্রের একটি উচ্চভাবের বিচিত্র নাটক ভ্রান্তি তার পরে কব্লামিকে অভিনীত 

হল। এই নাটকেরও সরকার দেবক বাগচী এবং নৃত্য-পরিচালিকা কুস্থমকুমারী | 
নাটকের ১৫ খানি গান শুনিয়েছিলেন কুহমকুমারী, রাণীমণি, তুবনেশ্বরী প্রভৃতি । 

তার পরে গিরিশচন্দ্রের “আয়না' নামে একটি সামাজিক নকসা ক্লাসিকে মধস্থ 

হয়। তার সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক হলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং ৮খানি গান গাইলেন 
বৃপেন্দ্রচন্জ্র বস্থ্, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি । 

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র শেষ নতুন নাটক (আওরঙ্গজেবের আমলে 'সৎনামী, 

সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত) “সংনাম” ১৮ বৈশাখ, ১৩১১ সালে অভিনীত হয়। 

সঙ্গীত-পরিচালক দেবক বাগচী ও শশিভৃষণ বিশ্বাস এবং নৃত্যপরিচালক নৃপেক্চন্্ 
বন্থ। নাটকের জন্যে গিরিশচন্দ্র ১৪খানি গান রচন। করেছিলেন । মঞ্চে গানগুলি গাইতেন 
কুক্থমকমারী ( বৈষ্ণবী ), রাণীমণি ( গুলসানা ) এবং সমবেত কে আরে! অনেকে । বেশির 

ভাগ গানই ছিল সম্মেলক। নাটকটি সঙ্গীত ও বিচিত্র চরিত্রাবলীর অভিনয়ে সার্থক 
হবার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু চতুর্থ রাত্রি থেকেই মুসলমান জনতার আপত্তিতে “সৎনামে'র 
অভিনয় কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। তার কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার 

থেকে পুনরায় ষোগদান করেন মিনার্ভায়, সেখানকার পরিচালক চুনীলাল দেবের উদ্যোগে । 

এবার মিনার্ভায় তাঁর নতুন গীতিনাট্য “হরগৌরী” শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রচিত ও 
মঞ্চস্ব হয় (২০ ফাল্তন, ১৩১১)। স্থরকার ও সঙ্গীতপিক্ষক অযৃতলাল দত (হাবু দত্ত) 

এবং নৃত্য-পরিচালক সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । গীতিনাটিকাটট ২৮থানি গীতে সমৃদ্ধ। 

কিরণবাল। ( মদন ), তারাহ্গন্দরী (গৌরী), সরোজিনী ( পৃথিবী ), ফিরোজাবালা (রতি ) 
৪. | 
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নগেন্দ্রবালা (মেনক1), মন্মথনাথ পাল ( ঠাদুবাবুনারদ ), ননিলাল বন্দোপাধ্যায় (গণেশ ) 
প্রভৃতি নটনটারা সঙ্গীতপরিব্শেনে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করতেন। গানই 'হরগৌরী'র 

প্রধান সম্পদ, একথা বলা বাহুল্য । তার মধ্যে মেনকার ভুমিকায় নগেন্ত্রবালার কে 

'জামাই নাকি শ্লাশানবাপী, এবং এসেছি ত থাকন1 উমা” গান দুখানি শোতৃম গুলীর 

বিশেষ মনোমুগ্ধকর হয়েছিল। 
তারপর গিরিশচন্দ্রের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নাট্যন্থট্টি বলিদান' মধ্স্থ হল ( ২৬ চেজ্, ১৩১১) 

মিনার্ভীয়। এই নির্দারুণ বিয়োগাস্ত নাটকটির অসাধারণ সাফল্যের কথা স্থৃবিদিত। 

সেই সঙ্গে ন্মরণীয়, নাটকের ৮খানি গানের মধ্যে জোবির ভূমিকায় ৬টি উচ্চশ্রেণীর 

গান। বলিদানের উচ্চ গ্রামে বাঁধা ট্র্যাজিক স্থরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোকিলকণী 

স্বশীলাবালা এই মর্মম্পর্শী গান কখানি গাইতেন। তাঁর অন্কপম কণে 'উলু নয় রোদনপর্বনি,' 

“কলিতে অমর কনের শাশুড়ি” “কলঙ্ক যার মাথার মণি', “কোথা হে মধুস্থদূন' প্রভৃতি 
গান বাংলার নাট্যশালায় সঙ্গীতসম্পর্দরূপে গণনীয়। গানগুলিকে যথোযোগ্য রাগে-তালে 
গঠিত করেছিলেন রাগসঙ্গীতের প্রসিদ্ধ গুণী বৈকু্নাথ বন্থু। 

বলিদানের পর গিরিশচন্দ্রের আর একখানি যুগান্তকারী নাটক “ধিরাজদ্দৌল1।” এই 

এঁতিহামিক নাটকটিও অসাধারণ মঞ্চনকল হয়েছিল। বছ নটাকীয় চরিত্রে পূর্ণ এবং 
স্মরণীয় অভিনয়-ধন্য সিরাজদ্দৌলাকেও সঙ্গীতবঞজিত রাখেননি গিরিশচন্দ্র । নাটকটির সঙ্গীতবিষয়ে 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শশিভৃষ্ণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়। ১০ খানি গান রচন। করে গিরিশচন্দ্র 
'সিরাজদ্দৌলা"য় সংযোগ করেছিলেন। তার মধ্যে নর্তকীগণ, বন্দীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতির 

সমবেত কে গাওয়। হত ৬টি গান। লুংফুন্লিসা-রূপিণী স্থশীলাবালা ৪খানি গান শোনাতেন 
এবং উন্মৎ জন্রার ভূমিকায় স্থবাপিনী একটি গান গাইতেন । 

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যনিবেদন 'বাপরঃ। এমন বিপুল সংখ্যায় গীত 

গিরিশচন্দ্র তার “নন্দছুলাল' ভিন্ন অন্য কোন গীতি-নাটিকায় সঙ্গিবিষ্ট করেননি । ৩১ খানি গানে 

সমৃদ্ধ এই গীতপ্রধান নাটকের স্থুর সংযোজক ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ বাগচী। 

নাটকের বেশির ভাগ গান বিষ্বাবতীর ভূমিকায় স্থশীলাবাল। এবং বাগ্ভকর-চরিত্রে হরিদাস দত্ত ' 
গেয়েছিলেন। কয়েকটি গান গীত হয় সমবেত কণ্ঠে। 

বাসর” গীতিনাট্য প্রথম মঞ্চস্থ হবার দেঁড়মান পরে “ছুর্গেশনন্দিনী' (২৯ মাঘ, ১৩১২) 
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রায় ২৮ বছর আগে গ্তাশনাল থিয়েটারের (প্রতাপ- 
টাদ জন্ুরীর মালিকানার আগে, সাব-লেসী তখন কেদারনাথ চৌধুরী ) জন্তে “ছুগেশনন্দিনী'র 

নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র। সেকালে তাঁর নেতৃত্বে সেই অভিনয়ে বিনোদিনী “আয়েষা” ও 
“তিলোত্মা' ছুটি সূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন। গিরিশচন্দ্র তখন 'জগৎসিংহ' এবং 

মহেন্দ্রলাল বস্থ “ওসমান” । সে নাট্যরূপের পাওুলিপি ন। থাকায় গিরিশচন্ত্র আবার নতুন 
করে এখন “ছুর্গেশননিনী' নাটক রচনা করলেন। কয়েকটি নতুন দৃশ্ের সঙ্গে কয়েকখানি 

$ নতুন গানও যোগ করে দিলেন নাটকে । এবার অসাধারণ অভিনয়ের সঙ্গে গানও “ছুর্গেশনন্দিনী'র 
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আকর্ষণের বস্ত হল । এই ছুর্গেশনন্দিনী'তে দানীবাবুর “ওসমান' এবং তারাঙ্থন্দরীর 

'আয়েযা' তাদের নাট্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। অর্ধেন্দুশেখরের 

'বিদ্যা্দিগ গজ", গিরিশচন্দ্রের “বীরেন্্রসিংহ', তিনকড়ির “বিমল” এবং তারকনাথ পালিতের 
'জগৎ্সিংহ*ও দর্শকদের প্রশংসাধন্ত হয়েছিল। নাটকের গানের জন্তে জনপ্রিয়তা লাভ 

করেন “তিলোত্তমা'র (দ্বিতীয় রজনী থেকে ) ভূমিকায় স্থশীলাবালা এবং “আয়েষা' চরিত্রে 
তারাহ্ুন্দরী । আয়েষার “যার ছবি দিবানিশি' গানথানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

দুগেশনন্দিনী'র চারমাস পরে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্ের আর একটি প্রনিদ্ধ এতিহাসিক 

নাটক 'মীরকাসিম'-এর উদ্বোধন হয়। একাদিক্রমে সাত মাস প্রতি শনিবারে মধ্স্থ হয়ে 

নাটকটি “সিরাজদ্দৌোলা'কেও অতিক্রম করে জনপ্রিয়তায় । মিনার্ভা থিয়েটার এ বছরে 

লক্ষাধিক টাকা 'মীরকাসিমে'র জন্তেই আয় করেছিল বলে প্রকাশ । তারপর ১৯১১-তে 
গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞায় নাটকটির অভিনয় ও প্রচার বন্ধ হয়ে যায়৷ নামতূমিকায় 

দানীবাবু, মীরজাফর-রূপী গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অসামান্য অভিনয়-গুণের সঙ্গে 'বেগম'-বেশিনী 
স্থশীলাবাল। এবং “তারা” চরিত্রে তিনকড়ির গানও দর্শকদের পরিতৃপ্ত করত। নাটকে 

গিরিশচন্দ্রের সব গানগুলির স্থরকার-সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তারাপদ রায়। 

“মীরকাপিমে*র পর মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের নতুন নাট্যনিবেদন (মলেয়ার অবলম্বনে ) 
'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা” প্রহসন (১৭ পৌষ, ১৩১৩) মর্ধস্থ হয়। অভিনয়াংশে অর্ধেন্দুশেখর 
ও দানীবাবুর সঙ্গে সুশীলাবালার গান বিশেষ উল্লেখণীয়। জনসমাদূত এই নাটিকার 

অন্ততম প্রধান আকর্ষণ স্থশীলাবালা অভিনীত “গরব' ভৃমিকাটি। তার অভিনেত্রী জীবনের 
একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই চরিত্রের অভিনয়। ৫খানি গানেও তিনি কৃতিত্ব দেখাতেন। 

নাটকের সাকুল্যে ১৫টি গানের সরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবকঠ বাগচী । একটি 

ছোট ভূমিকাতেওড বাগচী মহাশয় মঞ্চে প্রবেশ করতেন। অন্থান্ত গান শোনাতেন নৃপেন্চন্তর 
বস্থ ('মাণিক” ) ও ভৃষণকুমারী ('রতন' )। 

তারপর গিরিশচন্দ্রের অন্য একখানি অসামান্ত এতিহামিক নাটক “ছত্রপতি শিবাজী'র 

মিনার্ভায় উদ্বোধন হল ( ৩২ শ্রাবণ, ১৩১৪ )। মিনার্ভায় প্রথম মঞ্চস্থ হবার তিন সপ্তাহ 

পরে (এমারেন্ড থিয়েটারে নবপ্রতিষ্রিত ) কোহিনূর থিয়েটারেও “ছত্রপতি শিবাজী'র 
অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। শক্তিশালী নাটকটির একই সঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দী নাট্যশালায় 

অভিনীর্ত হওয়ার ফলে রীতিমত চাঞ্চল্যের স্থ্টি হয় অভিনয়জগতে। তা ছাড়! সেই 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে "ছত্রপতি শিবাজী; শুধু বাংলার নাট্যমঞ্চে নয়, বৃহত্তর জাতীয় 
জীবনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। গিরিশচন্দ্র স্বদেশ প্রেমে উ্ধন্ধ এই নাটকটি ও 
বৃটিশ সরকারের কোপদুষ্টিতে পড়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাসে। সঙ্গীতবিষয়ে 

“ছত্রপতি শিবাজী'র প্রাসঙ্গিক তথ্য হল-_শ্ুরকার-সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেঁবকঠ বাগচী 
ও তারাপদ রায়; গানের সংখ্যা ঘথে্ না হলেও নাটকের 'ভাবোচিত 

হয়েছিল। 
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মিনার্ভায় গিরিশচন্ত্রের পরবর্তী নাট্য-অর্ধঘ ; তার আর একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 

'শান্তি কি শান্তি (২২ কাতিক, ১৩১৫)। দানীবাবুর “প্রসন্নকুমার' চরিত্রে মর্মস্পর্শী 

অভিনয় এ নাটকের প্রধান আকর্ষণ। তার পরেই উল্লেখযোগ্য 'হরমণি'র কঠিন ভূমিকায় 
নুশীলাবালার স্থনিপুণ অভিনয় এবং সেইসঙ্গে গানও। নাটকের মোট "খানি গানের 
মধ্যে 9টি গান স্থুশীলাবালা গাইতেন, বাকি গান সমবেত কে গীত হত। সঙ্গীত- 

পরিচালক দেবক বাগচী । 
তার পরের বছর গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্ধ' মিনার্ভায় মধস্থ হল। এই ধর্মমূলক 

নাটকে তিনি ১৬খানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। গানগুলিতে স্বর-সংযোগ করে শিক্ষ 

দেন দেঁবক্ঠ বাঁগচী। বেশির ভাগ গানই সম্মেলক। 'মহামায়ার তৃমিকায় রাজ্বাল! 

এবং “কামকলা'-রূপে চারুশীলা যথাক্রমে ৪খানি ও একখানি গান একক গাইতেন। 
তার মধ্যে মহামায়ার “পরলে পরে সাধের বাঁধন গানটি উল্লেখণীয় । 

'শঙ্করাচার্য উদ্বোধনের একবছর পরে গিরিশচন্দ্রের অশোক" মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত 

হয়। এ্তিহাসিক নাটকে গানের সংখ্যা ১৬টি এবং সঙ্গীত-পরিচালক দেবকঠ বাগচী । 
অভিনয় সব চেয়ে মর্মম্পর্শী হয় অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 'বীতশোক" এবং সুশীলাবালার 

কুনাল'। শেষোক্ত ভূমিকায় স্থুশীলাবালার গানও উল্লেখ্য । নটকের অন্যান্ত গানগুলি 

শোনাঁতেন শশিমুখী (মহেন্দ্র), চারুশীল। ( 'চিত্তহরা” ), ফিরোজাবাল! (“সঙ্ঘমিত্রা'), নীরদাস্ুন্দরী 
('কাঞ্চনবালা? ) প্রভৃতি । 

অশোক? মঞ্চস্থ হবার পরের বছরে গিরিশচন্দ্রের শেষ পৌরাণিক নাটক “তপোবল' 

মিনার্ভায় (অগ্রহায়ণ ২, ১৩১৮) অভিনীত হয়। নাটকটি বারাণসীতে রচিত এবং 

এ সময় তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন স্বাস্থ্যলাভের জন্তে। নাটকে তিনি ১৪খানি 

গান রচন। করে দেন। স্বরকার-সঙ্গীতশিক্ষক তখনো দেবকণ্ঠ বাগচী। ইতোমধ্যে স্বধাকষী 

গায়িক। নরীন্ন্দরী মিনার্ভায় যোগ দিয়েছিলেন (*চন্ত্রপ্ুপ্ত নাটকে প্রথম “ছায়া, চরিত্রে 

অবতরণ করবার জন্যে )। “তপৌোবলে' “বেদমাতা"র ভূমিকায় তিনি সঙ্গীতের জন্তে প্রধান 

আকর্ষণ ছিলেন। অন্যান্য গানগুলি গাইতেন চারুশীল! (“রভ1' ), সরোজিনী ('মেনকা? ) 

মন্মধনাথ পাল (হাছুবাবু-“সদানন্দ'র ভূমিকায় ), নীরদাস্থন্দরী ('ব্র্মণ্যদেব” ) গ্রভৃতি। 
“তপোবল'ই গিরিশচন্ত্রের শেষ সম্পূর্ণ নাটক। তার মৃত্যুর পরে মঞ্চস্থ 'গৃহলক্ষ্মী' অসম্পূর্ণ 

অবস্থায় ছিল; তাঁর আত্মীয় এবং নাট্যকার দেবেজ্রনাথ বসু তার পঞ্চম অঙ্ক লিখে দিয়ে 
তা সম্পূর্ণ করেছিলেন। “গৃহলক্ষী'র চতুর্থ অন্ধ পর্যস্ত রচনা করে গিরিশচন্দ্র তাতে গান 
দিয়েছিলেন ৫খানি। মিনার্ভায় (৫ আশ্বিন, ১৩১৯ ) প্রথম অভিনীত এই নাটকে 

সেই গানগুলি শোনান 'কুমুদিনী'র ভূমিকায় চারুশীলা এবং “ফুলী' চরিজে নীরদাস্ুন্দরী ।:..... 
সেকালের নাট্যশালায় গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীতের অবদানের এই হল সংক্ষিপ্ত রূপরেখা । 

গুণে ও পরিমাণে, ভাববৈচিত্রে ও নানা রসের আবেদনে তাঁর সঙ্গীতসম্পদ তার 

নঁটা্থা্টর অচ্ছেন্য অঙ্স্বব্প। সঙ্গীত বঞ্জিত হলে তীর নাটকের উপভোগ যে ব্যাহত 



সংখ্য। ১ সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা ২৯ 

হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটে পরম আনন্দ ও আকর্ণের বন্ধ 

ছিল তার গীতাবলী। তাঁর অনেক গানই বহু প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। নাটক ও 

রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে রচিত গিরিশচন্দ্রের বিপুল সঙ্গীতসম্তারের মূল্য আর একদিক থেকেও 

বিবেচ্য । সেকালের নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং গায়কগায়িকা নট- 

নটীবৃন্দ তাঁর গান অবলম্বনে আপন আপন প্রতিভার ক্ষেত্র লাভ করেছিলেন। তার্দের 

সম্মিলিত সঙ্গীতগ্রচেষ্টা তৎকালীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ভারতীর সঙ্গীতধারার নবজাগৃ 

পর্বের অংশ হিসাবে গণনীয়। কারণ গিরিশচন্দ্র-রচিত এবং শিক্ষিতপটু স্থরকারদে 

পরিকল্পিত অধিকাংশ গানই ছিল রাগপদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত। 
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স্ুটীপত্র 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবজ্যোতি দাশ ৩১ 

বন্দর কাশিমবাজার ॥ সোমেন্্রচন্্র নন্দী ৮৯ 
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নাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 
বর্ধ ণ৪, স*থা। ৩ 

১০৭ 

এজেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেবজ্যোতি দাশ 

ণঙ্গদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবজাগরণ ও ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস 
প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজ ক্কন্ধে আরোপ করিয়া বিরলসঙ্গ প্রয়াসে তাহার সার্থক 
বূপায়ণ নিঃসন্দেহে চিরম্মরণীয়তার দাবি করিতে পারে । সাহিত্যের আসরে গুণগ্রাহিতার 

অভাঁব নাই, ইতিহাসের গবেষণায় দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠাও ছুপ্প্রাপা নয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই 
অবিরত শ্রম ও তথ্ানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াও ব্রজেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ পাঠকের 

স্বৃতিতে আশানুরূপ দীর্ঘজীবিতা লাঁভ করেন নাই । তীহার প্রচেষ্টায় সমাজ ৪ সাহিতোর 

ইতিহাঁস-রচনার স্ত্রপাত হইয়াছে, রাজন্ঠবর্গের বশাবলীর পরিবর্তে রুতকর্মা সাহিত্য- 

স্রিগণের জীবনবিচারের স্চচন। ঘটিষযাছে, বাঙ্গালীর চিন্তাধারার নবোন্মেষ সম্বন্ধে আলোচনার 
'নিয়াদ দুঢতর হইয়াছে । কিন্তু সুলভ ভাবপ্রণণতার পারা বর্জন করিয়! সত্যনির্ভর তথ্য- 
প্রমাণ অনুসরণের কৃতিত্ব হ্বধিসমাজেই সীমাবদ্ধ রহিয়। গিয়।ছে ; তরল কাহিনীর রসাভিলামী 
সনচিত্তে ব্রজেন্জ্রনাথের আসন স্থায়ী হয় নাই । 

ব্রজেক্জনাথের যঠিতম জন্মদদিবস উপলক্ষে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৫ আশ্বিন তারিখে রঞ্জন 
পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়; 
এই পুস্তিকায় 'আত্ম-পরিচয়” শিরোনামায় ব্রজেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে নিজের জীবনেতিহাস বিবৃত 
চরিয়াছিলেন । এতঘ্যতীত তাহার মৃত্যুর পর “শনিবারের চিঠি পত্রিকার ১৩৫৯ বঙ্গাৰের 

সগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে যছুনাণ সরকার, রাজশেখর বস্থ, ষোঁগেশচজ্জ রায়, 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যৌগেশচন্দ্র বাগল, ভূপতি মন্ছুমদার প্রমুখ স্থধিবুন্দ ব্রজেন্্নাথের 
দীবনের নান। অধ্যায় ও তাহার চরিজ্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । 

₹শীল রায় তাহার “স্মরণীয়” গ্রন্থের (১৩৬৫ ভাদ্র ) অস্ততুক্তি “ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রবন্ধে, নারায়ণ গোপাধ্যায় তাহার “সাহিত্য ও সাহিত্যিক" গ্রন্থের (১৩৬৩ আধাঢ) অন্তর্গত 

বজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রবন্ধে, শোৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ তীহার “সাহিত্যসেবকমঞ্জুষা” 
প্রবন্ধে (মাসিক বস্থমতী, ১৩৫৯ কাতিক, পূ. ৪*) এব" প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'ব্রজেন্দ্রনাথ, 

বন্ধে (মাসিক বস্থমতী, ১৩৫৯ কাতিক, পৃ. ৩৪-৩৫ ) ব্রজেন্্নাথের জীবন ও কর্ম 
রালোচনা করেন। . তাহার £জীবনী ও সাহিত্যকর্ম আলোচনায় এগুলির উপর নির্ভর করা 

ইয়াছে। 
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জন্ম ও বাল্যজীবন 

ত্রজেন্্রনাথ ১২৯৮ বঙ্গাব্ের ৫ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ শ্রী) তারিখে হুগলি 

শহরের বালি পল্লীর অন্তর্গত কাঠগড়া লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা উমেশচন্জ 

তন্্রশান্তরে স্বপপ্ডিত ছিলেন । ব্রজেন্্রনাথের মাতার নাম হেমাঙ্গিনী দেবী১। ব্রজেন্দ্রনাথ 

( ডাকনাম “মেনি? ) মাতাঁপিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মাত্র ১ বংসর বয়সে তাহার 

পিতা উমেশচন্দ্রের প্রাণনিয়োগ হয় । মাতি। ও বিধবা জ্যে্ট। ভগিনীর ন্মেহে ৪ বাৎসলো 

তাহার বালাকাঁল নিবাহ হইতে থাকে । উত্তরকালীন বিপ্রবী ভূপতি মজুমদার বাল্য 

ব্রজেন্্রনাথের অন্যতম ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন৷ ব্রজেন্্নাথের শরীর বাল্য ও কৈশোরে বিশেষ 

সবল ছিল ন। ; কিছুটা? সেজন্য এবং কিছুটা বোধ হয় ননী ও ভগিনীর অতিরিক্ত স্েহজনিত 

নিষেধের বাধায় বালা ও কৈশোরে তিনি অন্তান্ত সাথীদের মত চঞ্চল দৌরাত্মা ও শ্রমসাধ্য 

ক্রীড়ায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না । মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে | 

শিক্ষা 

ত্রজেন্্নীথের পিতৃবিয়োগের পর হইতেই সংসাঁরে অর্থের অকুলান ছিল। জোট ভ্রাতা 

হষীকেশ ও মধ্যম ভ্রাতা দেবীচরণের হ্বন্ধে সংশারনির্বাহের দায়িত্ব অপিত হয়। তাহাদের 

তৎকালীন উপার্জন পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষা হইতে ব্রজেন্্রনাথ বঞ্চিত 

হুইয়াছিলেন। বালো প্রথমে হুগলির বড়ালদের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক পাঠের 

পর তিনি ব্যাণ্ডেল কনভেন্টের স'লগ্ন ইঙ্গ-বঙ্গীয় বিগ্যালয়ে বৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্ত এবং তাহার 

পরে চু'চূড়ার ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ ইন্ষ্রিটিউশনে ৪র্থ হইতে ২ম শ্রেণী (পরবতী কালের *ম 

হইতে ৮ম শ্রেণী ) পর্বন্ত পাঠ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া এপ্টান্স পরীক্ষা 

দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পারিবারিক বিত্তহীনত। বিবেচনায় শেষোক্ত বিদ্যালয়ে 

তাহাকে অবৈতনিক করিয়া দেওয়া সত্বেও আধিক অসঙ্গতির জন্য ১৯০৭ খরস্টাৰে ব্রজেন্দ্রনাথকে 

চিরতরে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিরতি ঘটাইতে হয়। 

অতঃপর ব্রজেন্্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং অন্যতম] অগ্রজার ন্েহচ্ছায়ে থাকিয়া 

ক্যান্দ্ ফোনেটিক স্কুলে টাইপ করিতে শেখেন। মাতুলপুত্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট 

তিনি সংক্ষিপ্ত লিপি ( শর্ট-হাগড) শিক্ষা করেন। | 

প্রথাগত শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও নানাস্থানে টাইপ ও শর্ট-হাণ্ডের কাজ করিতে করিতে 

অবসর সময়ে গৃহে ও গ্রন্থশীলায় অধ্যয়ন করিয়াই ব্রজেন্জনাথ ক্রমে ইতিহাস, সমাজবিষ্ভা, 

সাংবাদিকতা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেন। ষছুনাথ সরকার ও 

রাজশেখর বন্থর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর তাহাদের বহু গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সাহাষ্য 

করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ নিখুঁত প্রুফ-সংশোধনেও দক্ষ হইয়া ওঠেন।২ 
কপ
 

১. ব্রজেন্্নাথের মাতার নাম ব্রজেন্দ্রনাথের জোট ভ্রাতা হৃধীকেশের দৌহিত্র ্রীবিশ্বনাথ রায়ের নিকট প্রাণু। 

২, সজনীকাস্ত দাস, 'আত্মম্থতি', ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬ 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ 

চাকরি 

মাত্র ১৭ বৎসর বয়স হইতেই মাতৃপিতৃহীন ব্রজেন্দ্রনাথকে স্বীয় ভরণপোধণাথে চাকরিজীবী 

»ইতে হয়। হুগলি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিবার ৬ মাসের হধোই এবং টাইপ করিবার 
কার্ষে সামান্য দক্ষতা জন্মাইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ কাওয়ান নামক এক ইহুদী ব্যবসায়ীর প্রতিগানে 
সাধারণ একটি পদে নিয়োগ লাভ করেন। অন্সর সময়ে টাইপ ও শর্ট-হাণ্ড শিক্ষা চলিতে 
থাকে। এ ছুই বিষয়ে পারদশিতার দৌলতে ১৯৯৮ খ্রীস্টাব্ের মধ্যভাগ হইতে ১৯২৮ 

্বীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর পর্যন্ত জেম.স্ ফিন্লে আঁ কোম্পানি, জে. বি. নর্টন আাণ্ড কোম্পানি 
প্রভৃতি নান। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি টাইপিস্ট ও দ্রতলিপিকের পদে চাকরি করেন। 

ইতিমধ্যে নান। পত্রপত্রিকায় সাহিত্যচচার পরোক্ষ ফলম্বপ এব কেদারনাথ চটোপাধ্যায়ের 

প্রচেষ্টায় ১৯২৯ খ্রীস্টাবের জাহ্ুয়ারির প্রথমদিকে তিনি প্প্রবাপী” ও “মডার্ন ব্িভিউ' 

পত্জিকাদ্য়ের অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন; এই পদেই তিনি জীবনের শেষ 

পর্যন্ত কাঁজ করিয়! গিয়াছেন। অবশ্টা ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্সের শেষদিক হইতে তিনি মুখ্যত: 
'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদকের কার্ষেই আম্মনিয়়োগ করিয়াছিলেন এবং ১৯৪৩-৪৪ গ্রীস্টার্ধ হইতে 

নান। ব্যক্তিগত কারণে তাহার “প্রবাসী'-সম্পকিত কাজকর্মও যথেকঈ ব্যাহত হইয়াছিল ।৩ 

শেষোক্ত কর্মস্থলেই অন্যতম সহকমী' স্নীকান্ত দাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থত্রপাতি 

হয়; অবশ্ঠ প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন চাঁকরিঘটিত কারণে ব্রজেন্্নাথ ও সজনীকাস্তের মধো 
শন্রতার স্ষ্টি হইয়াছিল 1৪১৫ 

বিবাহ ও সাংসারিক জীবন 

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৩ অগ্রহীয়ণ (৯ ডিসেম্বর ১৯০৯ শ্রী) তারিখে চু'চুড়ার যণ্ডেশ্বরতলার 
অধিবাসী মহেন্দ্রনাথ হালদারের কন্তা বীণাপাণি দেবীর সহিত ব্রজেন্ত্রনাথের বিবাহ হয়। 

বিবাহ উপলক্ষে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত গ্রীতিজ্ঞাপক কবিত। 

রচন] করিয়া প্রকাশ করেন। 

বীণাপাণি দেবী ব্রজেন্ত্রনাথের লিখিত বহু গ্রন্থের স্বত্ব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান 

করিয়াছিলেন। মূলতঃ তাহা'রই প্রদত্ত অর্থে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 'ব্রজেন্্র-্রস্থ-পুনঃপ্রকাশ 
তহবিল" স্থাপিত হয়; ইহার উদ্দেশ্ঠ ছিল ব্রজেন্ত্রনাথের লিখিত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 
্রন্থগুলির সংস্করণ নিঃশেষ হুইয়৷ গেলে নৃতন সংস্করণ মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহ করা । 

ব্রজেন্্রনাথের জীবনসায়াহ্ছে বীণাপাণি দেবী মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং 
একাধিকবার তাঁহাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিতে হয় । 

৩. 'ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" (বিবিধ প্রসঙ্গ ), প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯, পৃ. ১৬ 

'৪.. সজনীকান্ত দ্বাস, 'আত্মস্ৃতি', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১-১৩২ এবং ১৫৪ 

*. পরিমল গোস্বামী, 'আমি ধাদের দেখেছি”, কলিকাত ১৩৭৬ বঙ্গাব্, পৃ. ২৩৭-২৬৮ 
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ব্রজেন্ত্রনাথের উৎসাহে বীণাপাণি দেবী ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১ ফান্ধন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের আজীবন সদ্য হইয়াঁছিলেন । 

কলিকাতায় কর্মজীবনের প্রারস্তে ৫৩ চুনাপুকুর লেনের মেসে ব্রজেন্ত্রনাথ কিছুদিন বাস 
করিয়াছিলেন; তাহ। ছাড়া ৪০।২।২ বলরাম দে স্ত্রী, ১৩ বেখুন রো, ২২২ আপার সাকুলার 

রোড, ২৯ মোহনবাগান রো প্রভৃতি ঠিকানার ভাড়াবাঁড়িতে দীর্ঘদিন কাটাইবার পর 
বেলগাছিয়ায় ৫৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে পত্বীর নামে নবনিমিত বাসভবনে তিনি শেষজীবন 
যাপন করেন। চোখে ছানি পড়ায় ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ্রজেন্্রনাথের দৃষ্টিশক্তি 
অত্যন্ত ব্যাহত হয় এবং তাহার গবেষণীকর্মে ব্যাঘাত ঘটে । ১৯৪৭ খ্রীস্টাৰের প্রারভ্তে 

অস্ত্রোপচারের পর তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান। 

ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় মিতব্যয়ী হইলেও গব্ষণাকার্ষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে 

স্তাহার কিছুমাত্র কৃঠা ছিল ন1; ব্রজেন্দ্র-গরস্থ-পুনঃগ্রকাশ তহ্বিলেও তাহার অকাতর দানের 
পরিমাণ কম নহে। 

ব্রজেন্দ্রনাথ'নি:সস্তান ছিলেন । 

গবেবণ। ও সাহিত্যকর্ম 

সাহিত্যকর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে লঘু সাহিত্যের স্থগম পথে । তীহা'র প্রথম 
প্রকাশিত বচন “সবপ্র-প্রসঙ্গ' ১৩১৬ বঙ্গাব্ে নলিনীরঞ্চন পণ্ডিতের উৎসাহে কবি গিরীক্- 
মোহিনী দাঁপী কতৃক সম্পাদিত “জাহুবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নলিনীরঞ্কন পণ্ডিত 
ব্যতীত অযুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ, চারুচন্দ্র মিত্র ও জলধর সেনও ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহিত্যচর্চায় 

আবশ্যকমত উৎসাহ, উপদেশ ও সাহাধ্য দান করিতেন। অযূল্যচরণের প্রেরণ। ও দৃষ্টাস্তে 

ব্রজেন্্রনাথ ইতিহাস-নির্ভর প্রবন্ধ লিখনে আগ্রহী হন। কিন্তু সত্যকার গবেষণা ও ইতিহাস- 
রচনার মূলনীতি ও পদ্ধতির শিক্ষা তিনি মুখ্যতঃ ১৩২১ ৰঙ্গাব্ হইতে যছুনাথ সরকারের 
নিকটেই লাভ করেন। তাহার পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল ইতিহাঁসমুখী প্রবন্ধাদি তিনি রচন! 
করেন সেগুলিতে প্রকৃত ইতিহাসের তথ্যের যাঁথার্থ্য প্রায়শঃই লঘু কাহিনীর মিশ্রণে ও 

লোক প্রচলিত গল্পের প্রাধান্তে লঙ্ঘিত হইয়াছিল এবং ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথাগত শিক্ষার অভাবই 
এজগ্ত বহুলাংশে দায়ী ছিল৷ 

তাহার সাহিত্যজীবনকে চারিটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়--১৩১৬ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব 

পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৩২১ হইতে ১৩৩৭ পর্যস্ত দ্বিতীয় পর্যায়, তাহার পর হইতে ১৩৪৬ পর্যস্ত 
তৃতীয় পর্যায় এবং তাহার পর মৃত্যু পর্যস্ত চতুর্থ পর্যায়, মোটামুটি এরূপ বিচার করা যায়। গ্রথম 
পর্যায়ে তাহার রচনাগুলি কাহিনীপ্রধান এবং বহক্ষেত্রেই সেগুলি তথ্যনির্ভরতার দাবি করিতে 
অপারক ; গল্প, কবিতা, অশ্গবাদ প্রভৃতির পাশাপাশি এতিহাসিক রচনার লঘু প্রয়াস রম্য 
রচনার অতিরিক্ত কোনও হ্বীকৃতি প্রত্যাশ। করিতে পারে না। বিষয়বিশেষে মনঃসংযোগে; 
পরিবর্তে বু বিষয়ে চঞ্চল পাঁদচারণা এই পর্যায়ের সাহিত্যরচনার অভিজ্ঞান । এ-সমযে 
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তাহার মনোধোগ অনেকাংশে ব্রিটিশ-পুর্ব বঙ্গদেশের নবাবী আমলের এবং দিলীর বাঁধশাহী 
আমলের প্রাসাদ-অস্তঃপুরের লোকরপ্ক কাহিনীতেই আবদ্ধ। চিত্রাঙ্ছনের সারল্য ও 

গভীরতার ভারবজন এ-ধরনের রচনাঁকে সাময়িক লোকপ্রিয়তার অধিকারী করিতে পারে, 

কিন্তু দীর্ঘজীবী সাহিতাখ্যাতির মর্ধাদা মরীচিকার মতই ছুলভ রহিয়। যায়। 

প্রথম পর্যায়ে রচিত 'বাঙ্গলার বেগম' পুন্তকটির আলোচনার এতিহাঁসিক সারবত্তা সঙ্থন্ধে 

সছুনাথ সরকারের বিরূপ মন্তব্যই ব্রজেন্দ্রনাথকে কাহিনীপ্রধান রচনার পরিবতে ইতিহাসের 
তথ্যালোচনায় আগ্রহী করিয়া তোলে । ১৩২১ বঙ্গা্ষ হইতে স্বয়' যছুনাথ সরকারের 

নির্দেশের অধীনে ব্রজেন্ত্রনাথ উতিহাস-রচনার তথ্য ম"গ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। 

ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি, সরকারি নথিশালা, বিভিন্ন প্রাচীন গন্থাগার প্রভৃতির সাহাধ্য গ্রহণ 

করিয়া প্রামাণ্য ইতিহাস আলোচনার স্থত্রপাত খটে, সমূদপারের ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ 

মিউজিয়াম, ইগ্ডিয়া অফিস প্রভৃতি স্থানে সংরর্শিত মূল পত্রপত্রিকা, দলিপ, প্রত্নবণ্ত ইত্যাদির 
আলোকচিত্র, প্রতিলিপি, অন্বাদ প্রভৃতি সংগ্রহের কার্য চলিতে থাকে । ইতিহাঁস-বণনায় 

নিজ তথ্যনিরপেক্ষ মতা মতের অন্থপ্রবেশ নিবারণ এবং প্রমাণপ্রাপ্তিমাত্রে নিজ ভ্রান্ত পূর্বমত 
প্রত্যাহার ব। সংশোধন- বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-আলোচনার এই দুই অপরিহার্য নীতি 

এ-সময়েই ব্রজেন্ত্রনাথের আয়ত্ব আসে। 
বস্ততঃ তাহার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যারের প্রথম্দিকেহই ১৩২২ বঙ্গান্দে ষদুনাথ 

সরকারের ওুরক্ষছেব-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচন। করিতে গিয্বা ব্রজেস্ত্রনাথ ইতিহাস-রচনার 
প্রণালী সম্বন্ধে তাহার নবলব্ধ ধারণাঁর যথেষ্ট পরিচয় দিম্াছিলেণ ; প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধটিতে তিনি 

প্রামাণিক প্রচনার জন্য নিতরযোগা তথাপ্রমাণ সংগ্রহ ও বিচার, যথাসম্ভব সমমাময়িক স্তর 

হইতে প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, তথ্যের জন্য অনুধিত গ্রন্থ অপেক্ষ৷ যূল গ্রন্থের উপর 

নির্ভর করার ইচিত্য, অবিরত ব্যক্তিগত ভ্রমসংশোধনের প্রয়াস, প্রত্যেক তর্কসাপেক্ষ 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিস্তারিত ও নিভু্ল প্রমাঁণপদ্ধী প্রদান প্রস্ততি বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে 
আলোচন। করিয়াছিলেন ।৬ ইহা? হইতেই তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্রুত অগ্রগতি 

উপলব্ধি কর! যায় । অচিরেই ব্রজেন্দ্রনাথের “বাঙ্গলার বেগম" গ্রস্থটির পুনলিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইলে সে-সম্বন্ধে আলোচন৷ করিতে গিয়া ঘছুনাথ সরকার লু কাহিনীবর্ণনা হইতে 

তথ্যনির্ভর ইতিহাস-রচনায় উত্তরণের এই সফল প্রয্নাসটিকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন; তাহার 

উক্তি হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার মধ্যে প্রভেদ প্রকট হইবে £ 

““বাঙ্গলার বেগমের সেই নামই রহিল, কিন্তু পুনর্জন্ম হইয়াছে । এবার 

গ্রস্থখানি সম্পূর্ণ নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে । প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর, 

লেখক ইতিহাস রচনার ঠিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া, গ্রন্থের বিষয়টি আবার অনুশীলন 
করিয়াছেন, প্রত্যেক ঘটনা ও ঘত সম্বন্ধে বিদ্যমান প্রমাণগুলি পরীক্ষা! করিয়া সত্য- 
নির্ধারণ করিয়া, পুস্তকখানি আগাগোড়া নূতন করিয়া লিখিয়াছেন ; সমন্ত পূর্বতন 

৬. ব্রজেন্্রনাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উুরঙ্ষজেব', তার তবধ, জান্বিন ১০২২, পৃ. ৭১৪-৭২৯ 



৬৮ ৰ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

পরিশ্রমের ফল অক্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন ; --ইহ! কম সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। 
পাদটীকায় বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ-পঞ্ধী দেওয়াতে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থকারের উক্তির 
ভিত্তি পরীক্ষা করা সহজ হইবে ।...শত বিদ্ব সত্বেও তিনি যে সত্যলিপ্াার ক্রমোন্নতি- 
স্পৃহার এবং নির্বাক শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহ৷ গ্রস্থের প্রাতিপাগ্য বিষয় অপেক্ষা 

অনেক বেশী মূল্যবান; তাহ বাঙ্গল। সাহিত্যের ভবিযাতের পক্ষে আশাপ্রদ 1”? 

নিখিলনাথ রায়ের "মুশিদাবাদ-কাহিনী” গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ এই সময়েই প্রকাশিত হয় 
(১৩২৪ বঙ্গাক)। গ্রস্থের বিজ্ঞাপনে উক্ত সংস্করণে কৃত পরিবর্ণন ও পরিবর্তনের জন্য 

গ্রন্থকার নিখিলনাথ ব্রজেন্দ্রনীথের কিছু কিছু সাহাঁষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
এ-ভাবেই তাহার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ধীয়টি গড়িয়া ওঠে । এই পর্যায়েও তাঁহার 

রচনার বিষয়বস্ত হিলাবে মোগল-যুগের ইতিহাঁন আলোচনার প্রীধান্ত দেখা যায়, কিন্ত প্রথম 
পর্যায়ের তুলনায় এই পর্যায়ের পুস্তক ও প্রবন্ধে তথ্যের প্রাচ্র্, বিশ্সেষণের সারবত্তা এবং 
কথিকার স্বল্পতা লক্ষণীয় । অবশ্য মারাঠা-অভ্যর্থাৰসহ মোগল-যুগের ইতিহাসের নিভূলি 

আলোচনায় যে-সকল প্রামাণ্য নথিপত্র, দলিল ও রাজবার্তা মূল ভাষাতেই পাঠ করিয়। 

বিচারের প্রয়োজন, সেগুলি পাঠ করিবার মত ভাষাজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনীথের ছিল না; নৃতম 

করিয়। ফারলী, মারাঠী, উদ” এবং আরবী ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করাও সময়সাঁপেক্ষ ছিল। 
ংশতঃ এইজন্যই বোধ হয় ব্রজেন্দ্রনীথ তাহার গবেষণা ও রচনার বিষম্ববস্ত ও যুগ পরিবর্তন 

করিয়া ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর বালা দেশের সমাঙ্জ ও সাহিত্যের মান্দোলনে পথিকুৎদের 

জীবন আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন; সাহিতাজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিকে 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গবেষণা ৪ প্রবন্ধরচনায় তাহার এই বিষয়- 

পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। 

সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথের মনোযোগ উত্তরোত্তর গবেষণামূলক 
এতিহাসিক প্রবন্ধে নিয়োজিত হইতে থাকিলেও এ-সময়ে কিছু কিছু শিশুপাঠ্য এঁতিহাঁসিক 
কাহিনী রচনার কার্ষেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন । দুষ্টাস্তত্বরূপ: ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দে “খোকা -খুকু”৮ 
নামক শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাহার বহু এতিহামিক কাহিনীর উল্লেখ কর! যায় । 

কাহিনীগুলির পরিবেশনে ব্রজেন্ত্রনাথের চিত্তাকৰক লিখনভঙ্গী ও ভাষার সরস সাবলীলত। 

বালক ও কিশোর পাঠককুলের মনোহরণ করিয়াছিল । এ-সকল লঘু সাহিত্য রচনায় তাহার 

লিখনশৈলী ও ভাষার উদাহরণম্বরূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল £ 
“স্থবাদার আমীর খা দেখিলেন গতিক বড় মন্দ। আফ্ঘাঁনরা যে ক্রমেই দলে 

ভারি হইতেছে! একবার তো যুদ্ধ করিয়। হার হইয়াছে; লোকজনও বড় কম সাবাড় 
হয় নাই। আবার ষদি জোট বাঁধিয়া ব্যাটার! হুড়মুড় করিয়! ঘাড়ের উপর পড়ে, তাহ 

৭, য্ুনাথ সরকার, “বাঙ্গলার বেগম, ভারতবষ, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭ 

৮. 'থোকা-খুকু', প্রথম প্রকাশ ১৩৩* বৈশাখ, সম্পাদক £ ১ম বর্ধ-_সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন দাশগুপ্ত, 

২য় বর্ধ__নিশিকাস্ত সেন 
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হইলে কি হইবে, কে জানে ! আমীর খার একজন খুব হুশিয়ার চালাক কর্মচারী ছিল) 
নাম তার-আবদুল্লা। আমীর খ! তার সঙ্গে পরামর্শ আটিতে বসিয়া গেলেন । অনেক 

পরামর্শের পর মতলব ঠিক হইলে আবছুল্পা এক মজার কাণ্ড করিলেন; তিনি 

আফঘানদের এক এক গোষ্ঠীর সদ্দারদের তাবুতে এক একখান! চিঠি পাঠাইলেন।”৯ 
প্রসক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যলিপ্লার যে ধারাটি ব্রজেন্্রনাথের গবেষণামূলক রচনায় 

'মন্থস্থত হইয়াছিল তাহার প্রভাব ক্রমশঃ তাহার এঁতিহাসিক গল্পগুলিতেও পরিলক্ষিত হইতে 

থাকে; তথ্যনিষ্ঠা ও রসবোধের সমঞ্গম সমন্বয়ে ক্রমে এই কাহিনীগুলি প্ররূত ঘটনার 
রমণীয় বিবরণে পরিণত হয়। ব্রজেন্্নাথের পরিণত বয়সে প্রকাশিত “মোগল-পাঠান' নামক 
গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় যদুনাথ সরকার ইহাঁরই উল্লেখ করিয়াছিলেন £ 

“ইতিহাসের কোন সত্যই নষ্ট না ক'রে আর মন-গড়া ঘটন। ও কথাঁবাপ্ডার বুকনি 
ন] দিয়ে, কেমন ক'রে ইতিহাস-বিখ্যাত লোকদের গল্প মিষ্টি ক'রে লেখা যায়, তার 

শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শ্রীমান্ ব্রজেন্ত্রনাথ “মোঁগল-পাঠাঁন' নামের এই গল্প-সংগ্রহে দেখিয়েছেন ।” 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাঁজবাটির গ্রন্থশালায় “সমাচারদর্পণ'এর পুরাতন সংখ্যা- 

গুলি ব্রজেন্্রনাথের চোখে পড়ে। এগুলির পাতায় পাতায় ছত্রে ছজে উনবিংশ শতফের 

বাংলা দেশে. সাহিত্য, সমাজজীবন ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ও বিপ্রবের ইতিহাসের উপকরণ 

ব্রজেন্্নাথ সনাক্ত করেন । মোগল-পাঠানের রাছ-ইতিহাঁস রচনায় অকারণ কাঁলক্ষেপ না 
করিষ। পুরাতন সাময়িকপত্রের নীরব অথচ দীর্ঘ সাক্ষোর ভিন্টিতে খতাবীশেষে এদেশের 
সামাজিক জীবন, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্জের বিবঙনের ইতিহাদ আলোচনাই 

অতঃপর তাহার গবেষণ। ও সাহিত্যকর্মের বিষয়বন্ত হইয়। ওঠে। সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় 

পর্যায়ে ইতিহাঁন আলোচনার যে-ধারা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল, এই তৃতীয় পর্যায়ে 

ইতিহাসের অচিস্তিতপূর্ব অধ্যায়ের তথ্যসংকলনে তাহার সার্থক প্রয়োগ ঘটে। শেষোক্ত 
পর্যায়ে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে প্রায় ১০ বংসর ধরিয়। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পুরাতন সংবাদপঞ্জে 

প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজ, সাময়িকপত্র, নাট)-আন্দোলন 

প্রভৃতির ধারাবাহিক ও পুঙ্থান্পুঙ্খ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তীহার এ-সময়ের প্রধান 

চাঁরটি গ্রন্থ “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস”, “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” 'বাংল! সাময়িক- 

পত্র” এবং “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ইংরেজ-প্রভাবের আদিযুগ হইতে বঙ্গমমাজের 

বিবর্তনের প্রথম প্রামাণিক বিবরণ। ইহারই পাশাপাশি চলিতে থাকে সাহিত্যসেবীদের 
জীবনচরিত ও গ্রস্থপঞ্জী সংকলনের মাধ্যমে বিগত ও বর্তমান শতাব্ীর বঙ্গসাহিত্যের ক্রম- 

বিকাশের ইতিহাস আলোচন।। নান! পত্রপত্রিকায় বহু সাহিত্যসেবীর জীবনী ও গ্রন্থপ্ধী 
প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তৃতীয় পর্যায়ের শেষভাগে তাহার সম্পাদনায় বন্ধ প্রাচীন ও 

দৃপ্রাপ্য বাংল গ্রন্থ “ছুশ্পাপ্য গ্রস্থমালা” সিরিজে প্রকাশিত হইতে থাকে । 
সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা পরবর্তাঁ পর্যায়ের গ্রন্থর়চনায় 

৯. ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, 'বুদ্ধির বহর', খোকা-খুকু, জৈষ্ঠ ১৩৩", পৃ. ৪৯ 
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আরও সংহত হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্ধ হইতে মৃত্যু পর্বস্ত তাহার প্রধান আগ্রহ ছিল সাহিত্যকার- 

দিগের জীবনী ও গ্রন্থপপ্কী প্রণয়নে । তাঁহার এই গবেষণার সার্থক পরিণতি “সাহিত্য-সাধক- 

চরিতমাঁলা” সিরিজের অন্তর্গত শতাধিক সাহিত্যসেবকের জীবনচরিত ও গ্রস্থপপ্তী রচনায় । 

ব্রজেন্্নাথের সাহিত্যজীবনের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের রচনাগুলির বিষয়বস্ত ও 

মালোচনার ধারা পর্ধালোচন। করিলে তাহাকে এক নৃতন ইতিহাসচিন্তার পথিকৎ বলা 

যাইতে পারে । এ-প্রসঙ্গে রাজশেখর বহর মন্তব্য প্রণিধানষোগ্য £ 
“ইংরেজী বিদ্যা শিখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে ইতিহাস মানে শুধু রাজা- 

রাজড়ার কীন্তি বা অকীতি, যুদ্ধ আর অসংখ্য সনতারিখ। ব্রজেন্ত্রনীথ এই মোহ 
কাটিয়ে উঠে স্বজাতির সাহিত্যচেষ্টা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মন দিয়েছিলেন ।”৯০ 

ত্রজেন্ত্রনাথের প্রণীত গ্রন্থ গুলির মধ্যে “সংবাদপত্রে সেকালের কণা” বঙ্গীয় নাট্যশালার 

ইতিহাস' 'সাহিতা-সাঁধক-চরিতমালা" এবং “বাংলা সাময়িক-পত্রণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

পুরাতন সংবাদপত্র, সরকারি নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির তথ্যের উপর 

নির্ভর করিয়া এগুলি রচিত। প্রত্যেক উক্তি বা সিদ্ধান্তের মমর্থনে প্রামাণ্য সুত্র হইতে 

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিদান তাহার এসকল রচনার বৈশিষ্ট্য । প্রমাণনিরপেক্ষ কোনও উক্তি 

গ্রন্থমধো অনধিকার প্রবেশ করে নাই, পূর্বপ্রচলিত মত বাঁ লৌকবিশ্বীদ সংগৃহীত 
তথ্যপ্রমাণের মানদণ্ডে সক্ষম বিচারের সম্মধীন হইয়াছে, মূল স্ত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহের 
ও পরীক্ষার একাস্তিক প্রয়াস গ্রন্থের প্রতি ছত্রেই পরিলক্ষিত হইয়াছে । প্রসঙ্গের উল্লেখমাতর 
নহে, প্রামাণিক স্থত্র হইতে বিস্তারিত উদ্ধৃতিই তাহার রচনার গুণ। শ্তাহার এই উদ্ধৃতি- 

প্রধান লিখনশৈলী সাধারণ পাঠকের কাছে হয়তে। অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় বোধ হইতে 
পরে, কিন্ত নানা সুত্র হইতে উপকরণ সংগ্র্ করিয়া তাহার্দের স্ুবিন্স্ত সংকলনের 

ধারাবাহিকতাঁর মাধ্যমে প্ররুত তথ্যে উপনীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে যে স্বকীয়তা, যে 

পরিশীলিত সততা ও যে বুদ্িদীঞ্ধ শিল্পবোধের পরিচয় আছে, কোনমতেই তাহা অভিজ্ঞ 

গবেষকের চৌখ এড়াইয়া যাইতে পাঁরে না। তাহার আলোচনার ধার! পূর্বস্থরীদিগের পথকে 
অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই, স্বীয় মতামতকেও পাঠকের উপর চাপাইয়া দেয় নাই, বরং 

প্রমাণসংকলনের মাধ্যমেই 'গ্ররত তথ্য ও সিদ্ধান্তের আত্মপ্রকাশের আয়োজন করিয়াছে। 

“সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, বাংলা সাময়িক-পত্র” ও “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা” সম্বঙ্গে 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মস্তব্য করিয়ীছেন £ 

“ধারাবাহিক পদ্ধী নয়_-সনতারিখ দলিল-চিগ্রিপত্রের বিবৃতি নয়_-এগুলির মধ্য 
থেকে তিনি এমনভাবে উপকরণ নিবাচন করেছেন যে তারন্দের ভেতর দিয়ে বাংল! দেশের 

পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে ।”৯৯ 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে উদ্ধৃতির বাহিরে কেবল ভূমিকাটুকুই ব্রজেজ্্নাথের 

১০, রাজশেখর বহু, 'ত্রজেন্্রনাথের সাধনা”, শনিবারের চিণি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৯ 

৯১, নায়ার়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সাহিতাক', জাহাঢ় ১৩৬৩, পৃ. ১১ 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৪১ 

লিখিত। এ-ধরনের রচনার আখ্যানমূল্য নিঃসন্দেহে কম, বিস্ধ ইহার ধারাবাহিকতা, ইহার 

বক্তব্যের সারবত্বা ও গুরুত্ব এবং নিন্াসের স্বকীয়তা, এককথায় ইহার সাহিত্যমূলা 

অনস্বীকার্ধ । যছুনাথ সরকার এ-সছদ্ধে আপাতঃবিচারে ভ্রমের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন ! 

“আর তাহার “সংবাদপদ্ে সেকালের কণা" কাচি দিয়া ছাপার পাতা কাটিমা আঠ। 

দিয়! জোড় সংকলন-নহি নহে, ইহ একটি জীবন্ত সাহিত্যগ্রস্থ, এক বিচক্ষণ শিল্পীর 

কষ্টি--একথ! সাধারণে বুঝে না।”১২ 

ব্রজেন্জনাথের অসাধারণ গব্ম্ণার গরণগ্রহণে সাধারণের অলামরধ্ধোর কথ। গ্রসঙ্গাশ্থরে 

যোগেশচন্দ্র রায়ও বনুপূর্বেই অন্থুভব করিয়াছিলেন ; 

“রামমোহন রায়ের চরিত সঙ্চলন করিতে বেন্দবাবু অনেক বংসর পরিয়! আনেম 

পরিশম করিয়াছেন । বাহার] পরে রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লিখিবেন তীহারি। 

ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট নিশ্চয় খণী গাঁকিবেন। সাধারণ পাঠক তীহার অনেষণের মুলা 

বুঝিবেন না ।”১৩ 

পক্ষীন্তরে প্রকৃত গবেষকের কাছে সমাজ 'ও সাহিত্যের ঈত্িচাস সঙ্গন্ধে তাভার গবেষণার 

মলা আঁচে । স্বয়ং যচুনাঁথ সরকার লিখিয়£ছেন £ 

“বঞ্ষিমের প্রথম নবেল 2৫1 71079%5 7৮%, রামমোহন রায়ের লিখিত দিল্লীর 

বাদশাহের পক্ষে আবেদন, রামমোহনের মুসলমান দাঁসীপুত্রের ইতিহাস_ এসব 

ব্রজেন্জনাণের আবিঙ্গার ।৮৯৪ 

য্ুনাথের উপরি-উদ্দ উদ্ধাতিতে যেসকল গানিঙ্গারের উদ্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ধযতীত 

সাহিত্যসাধকদের সগদ্ধে আরও নন তথা গাবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্রজেন্দনাথেরই 'প্রাপা। দৃষ্টান্ত 

গ্বরূপ, “্বী শিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থের প্রুত লেখক যে গৌরমোহন বিষ্ালক্কার - রাধাকান্ম দেন 

নহেন-__এই তথা ব্রজেন্্নাথ রাঁধাকান্তের লিখিত পত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন১৫ $ ১৮৭৫ 

্স্টান্দের হিন্দুমেলার নবম বাঁধিক অধিবেশনে পঠিত রবীন্দ্রনাথের “হিন্দুমেলায় উপহার 

কবিতাটি মৃণালকাস্তি ঘোষের নিকট সংরক্ষিত উক্চি বর্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের 

“অমুতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে আবিগ্দার করিয়া তাহাকে চিরবিস্থতি হইতে 'রঙ্গা 

করেন১৬ 3 ঈশ্বরচন্্র বিগ্ভাসাঁগর মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের পপ্রবাসবাঁসকালে তাহার সাহাধ্যার্থে 

যে-অর্থ খণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মধুস্ছদূন তার চক মূনকিয়! ও চক গদারভাঙ্গা মহালঘয় 

বিক্য় করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন, এই তথ্য বিক্রয়দলিলের সাহায্যে প্রমাণ 

_ বছুলাথ সরকার, 'বরজেন্্নাথ, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১০৫৯, পু ১১৪-১৯৭ 

১০. যোগেশচন্ত্র রায় বিস্তানিধি, 'সাহিত্য-নাধক-চরি তমাল, প্রনাসী, চৈত ১৩৫০, প* ৫৩৩ 

১৪, য্ুনাথ সরকার, 'ব্রজেনাদ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ" ৯৭ 

১৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গৌরমোহন বিদ্যালক্ষার, রাধামোহন সেন. ব্রজমোহন মঙগুসদার, নীলরঃ 

হালদার', «ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৩, পৃ" ১৭-১৮ 

১৬, প্রবীন্ত্রনাধের বালযকালের একটি কবিতা', প্রবাঙী, মাঘ ১০০৮, পৃ" ৫৮০৫৯ ২ 



৪২ | সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মধুস্দনকে অকৃতজ্ঞতার অপবাদ হইতে মুক্ত করেন১৭ ; বাইবেলের প্রথম 

গড়িয়া ভাষায় অন্থবাদ যে পুরুষরাম নামক ওড়িগ়্া পণ্ডিতের রুত-মৃত্যু্জয় বিগ্যালস্কারের 
নয়-.তাহাও ব্রজেন্দ্রনাথই স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন ।১৮ 

ব্র্েন্দ্রনাথের রচনার অপর এক বৈশিষ্ট্য প্রকৃভ তথ্া-প্রকাশে তীভাঁর নিক দ্বিধাহীনত] | 

থারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের ভাষায় £ 

“তর মন সংস্কীরবিহীন, তার বিচার অপক্ষপাত। প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, 

সত্যজিজ্ঞাসাই তার কামা, তিনি সত্যব্রত | 

রামমোহন সম্বন্ধে তিনি তাহার সংগৃহীত তথ্য নিদ্ধিধা প্রকাশ করায় সমকালীন 

সাময়িকপত্রে ও সামাজিক আসরে বহু তর্কবিতর্ক '৪ সমালোচনার ঝড় ওঠে, রমাপ্রসাদ চন্দ 
প্রমুখ গবেষক ও স্ধীগণ ব্রজেন্ত্রনাথের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন; কিন্ধু ব্রজেন্্রনাপ 
নিন্দাস্বতিতে সমান অবিচল থাকিয়া শান্ত আলোচনায় তাহার সম্মুখীন হন। 

নিজ পূর্বপ্রকাশিত রচনার বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোনও তথ্যের সন্ধান পাইলে ব্রজেন্দ্রনাথ 
অবিলম্বে পূর্বের প্রবন্ধ বা গ্রন্থের সংশোধন ও সংযোজন রচনা করিতেন, নিজের ভ্রমন্ীকানে 

দ্বিধা করিতেন ন। | তীহাঁর বহু প্রবন্ধের এ-প্রকার সংশোধন বা সংযোগন তিনি বহুবার 

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গ্রকাশ করিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রন্থের নৃতন সংক্করণেও নান! তথ্য এভাবে 

মংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়! দিয়াছেন । এমন কি মৃত্যুর পূর্বদিনও “বাংল! সাময়িক-পত্র' 
গ্রন্থটির এ-প্রকার সংশোৌধনার্৫ঘে তিনি কয়েক ছত্র তথ্য সংকলন করেন২০) এই প্রবন্ধেরই 
অন্ুন্র সেবিষয়ে আলোচিত হইয়াছে । 

জেক্জনাথের পরিণত বয়সের রচমার অপর একটি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ বার | বিভিন্ন 

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জীবনীমূলক প্রবন্ধে এবং “সাহিত্য -সাধক-চরিতমালা? গ্রস্থগুলিতে 

ব্রজেন্নাথ বহু সাহিত্যকারের গ্রস্থপপ্ধী পরিবেশন করিয়াছেন । এ-সকল গ্রস্থপদ্ধী প্রণয়নের 
পদ্ধতি পরীক্ষা করিলে পুস্তকতালিকা ও পুন্তকপরিচয় রচনায় তাহার বিজানসম্মত ধারণার 
পরিচয় পাঁওয়! যায় । কালাক্রমে সজ্জিত গ্রস্থপপ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থের সঠিক ও সম্পূর্ণ নাম, 
প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আখ্যাপত্রের ষথাষথ প্রতিলিপি, প্রকাশস্থল ও প্রকাশক, 
সংক্ষিপ্ত গ্রস্থপরিচয়, পরবর্তী কোনও কোনও সংস্করণের উল্লেখ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। 
বিশেষ বিশেষ দু্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালায় গ্রন্থটি রক্ষিত আছে তাহারও 
নামোল্পেখ কর! হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থের 
বিবরণ রচিত হইয়াছে, অন্যথায় এরূপ পরীক্ষার স্ুযোগলাঁভের অভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা 

হইয়াছে । নিভু গ্রস্থপঞ্জী রচনার এই একাস্তিক প্রচেষ্টার ফলে তাহার উল্লেখিত গ্রন্থগুলির 

১৭. ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধূহ্দন দৃত্ত', ৪র্থ সংস্করণ, কঙ্গিকাতা, ১৩৬২, পৃ* ৮৬-৮৪ 

১৮, ব্রজেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “মৃত্যুঞ্জয় বিচ্চালক্কার', ২য় সংস্থরণ--€ম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ১* 

১৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গবেষক ব্রজেত্রনাথ', শমিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৬৮ 
২০. ব্রজেজ্সনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শেষ “কপি”, শনিবারের চিঠি, অগ্রহথায়গ ১৩৫৯, পৃ. ১১৭-১২১ 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 3৩৬ 

বিবরণ সবিশেষ নি্রষে।গ্য ও প্রামাণিক হইয়! উঠয়াছে। তাহার কৃত গ্রস্থতালিকার 

্টান্ত নিম্ে উদ্ধৃত হইল ঃ 
“৩। সাবিত্রী সত্যবান নাটক । ইং ১৮৫৮। পৃ.1৮%*+৯৮। 
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সাবিত্রী সত্যবান নাটক । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত । কলিকাতা । জি, পি, 

বলায় এণ্ড “কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কপাইটোলা এমামবাড়ী লেন 

নং ৬৭। শকাব্দ ১৭৮* ধিন| মূল্যেন বিতরিতব্যং | 

ইহ1তে “মহাভারতীয় বনপব্বাস্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে 

কেবল মন্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে ।? ” ২৯ 
অপর একটি দৃষ্টীস্ত : 

“১৮ । প্রীর্থনাপত্র | ইং মার্চ ১৮২৩। পু. ৪। 

ইহার ইংরেজী ও বাংল। অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।”২২ 

ইঙপুবে ছুপ্পাপ্য বাংল। গ্রন্থের পরিচিতির নিষয়ে নীলদ্পণ'মামলাখযাত পাদরি 
শং-এর রচিত পুস্তকপর্ধীই২৩ একমাত্র ভরস| ছিল, কিন্তু লং-এর পুন্তকপঞ্গী বন্ুব্ষয়ে সম্পুণ 
বা অভ্রান্ত নহে। গ্রন্থপত্ধী প্রণয়নের সময়ে ত্রজেজরনাথ লং-এর বহু ভুলভান্তি নির্দেশ করেন। 

ৃষ্টাস্তব্বরূপ, ভবানীচরণ বন্দোপাধায়ের রচিত 'নববাবুবিলাস' পুস্তকটির প্রসঙ্গে ব্রজেজন1৭ 
লিখিয়াছেন ঃ 

“শ্রীরামপুরের €ক্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া” ( অক্টোবর, ১৮২৫) “১৮২৫ খ্রীষ্টাবে” প্রকাশিত 
স্করণের আখ্যানবস্বর আভাস দিয়া, +1)2 4100050076005 016 6৪ 1০. তে) 

7386০0০9. && ভ/০011 17 9610769166১ 0110660 11) 0810565) 1825” নামে একটি 

দীর্ঘ সমালোচনা! করেন। ""'পাদ্দরি লঙের তালিকায় মুদ্রিত (০7/2104%9) 0. 82) 

'ববাবুবিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ নিভূ'ল নহে ।” ২৪ 

অন্ত এক প্রসঙ্গেও ব্রজ্েজ্নাঁথ লিখিতেছেন £ 
সাসপিপপসসিসপীপীপ শি পি ক পপ আপন ৬ ৮ পপ শর পতি পাপি্পপস্পস্পসস সি 

২১. ব্রজেক্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ', ৫ম সংঙ্গরণ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩১৪, পু. 5৪ 

২২. ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রামমোহন রায়, «ম সংস্করণ, কলিকাতা, জোষ্ট ১৩৬৭, পৃ, ৯৩ 

২৩, 3. 17০08, 4 70685052056 0০0421026 0 8৮570057015) ০৯1০৩৪৪%, 18656, 

২৪. ব্রজেক্পনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়” এম সপঙ্মরণ, কলিকাতা, ফাস্ঠন ১৩৬৩, পৃ. ২৫-২৩ £ 

 শাদটাকা 



৪৪ ৃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 

“পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ '"পাকরাজেশ্বর গ্রন্থের রচয়িতা-হিমানে 
গৌরীশস্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন । প্ররুতপক্ষে ইহার রচয়িতা ছিলেন_- 
বিশ্বেশ্বর তকালঙ্কার ॥ গ্রস্থকারের মৃত্যুর পর ১২৬০ বঙ্গাব্দ “বর্দমানাধীশ্বর শ্রীল শ্ীযু 
মহারাজাধিরাজ মহতাপচন্দ বাহাদুরের আর্দেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশস্কর তর্কবাগাশ কক 

সংশোধিত” হইয়া পুস্তকখানি পুনমু্রিত হয় ।” ২৫ 

এইভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ লং-এর গ্রস্থপপ্ণীর ভ্রটিগুলি আবিষ্ষার কারয্না প্রত্যেক সাহিতা- 

সাধকের গ্রস্থের যথাসাধ্য বিস্তারিত ও নিভূল গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করায় লং-এর কত পদ্ধীর 
অপরিহার্ধতার অবসান ঘটিল । | 

পুস্তকপপ্ধী গ্রণয়নে ব্রজেন্ত্রনাথের এই গ্রন্থাগারিকম্থলভ কুশলতা। তাহার এ-জাতীয় 

রচনা গুলির তথ্যমান যথেষ্ট বধিত করিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে ব্রজেন্দ্রনা« 

ইতিপূর্বেই ১৩৪*-৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণের গ্রন্থশালাধ্যক্ষ হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানের 
দু্ল৬ পুস্তকসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের দৈনিক কার্ষধার! পর্যবেক্ষণের স্থযোগ পাইয়াছিলেন এবং সেই 

সুত্রে আহত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই উত্তরকালে গ্রস্থপপ্জী-গ্রণয়নে তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্থ 

করে। | 
সাহিত্যের আসরে ও ইতিহাসের গবেষণায় ব্রগেঞ্জনাথ যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিকতার পরিচগ 

দিয়াছেন, সাহিত্য গতে তাহাকে দুর্নভ নূলিলে অত্যুক্তি হয় ন।। ব্রজেন্্রনাথ সঙ্ধন্ধে জগদীশ 
ভট্টাচার্যের নিয়োদ্ধত উক্তি. তাহার সার্থক পরিচিতি : 

“সমাজ ও সাহিত্য-ইতিহাঁসের ক্ষেত্রে তাঁকে বলব-_বিজ্ঞানী। তথ্যের গবেষণাগারে 
পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারাই তিনি যথাথ সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রামাণিকতাঁর 
শত্রে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ ছাড়। তিনি কথা বলেন নি। .""তাই উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর 
বাংলার জাতীয় জীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে 'ব্রজেন্ত্রনাথ নামের অর্থ হল 
'অভ্রান্ত প্রামাণিকতা? ৮২৬ 

এ-বিষয়ে চিস্তাহরণ চক্রবর্তীর অনুরূপ মন্তব্য ও উল্লেখযোগ্য ঃ 
“উনবিংশ শতাব্ষীর বাংলার নবীন সাহিত্য ও নবীন সংস্কৃতির পরিচয় ও ইতিবৃত্ত 

সংকলনকে তিনি জীবনের মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাস্তিক নিষ্ঠার 
সহিত নিখুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কার্য করিয় 
গিম়াছেন।৮২৯ 
ব্র্জেজনাথের তথ্যযূলক প্রবন্ধগুপির ভাষা বাহুল্যবজিত, বৃথা অলঙ্করণ ও পুনরুক্তির 

অভাবে সরল, স্বাভাবিক ও ভারহীন। বক্তব্যের সারগর্ভ গাভীর্য বিবেচনায় তাঁহার প্রকাশ 
ভক্দীর সারল। নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তর সহজপাঠাতা বৃদ্ধি করিয়াছে, তথ্য ও বিতর্কের গুরুত্ব 

পপি ২ শীলা 
পপ পর. 

২৫. বঙ্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গৌরীশঙ্কর ভকবাগীশ', €ম সংঙ্গরণ, কলিকাতা, মাঘ ১৩৬২, পৃ. ৩০ 
২৬. জগর্দীশ ভটাচায, 'পুরুষসিংহ ব্রজেজ্জনাথ,' শনিবারের চিঠি, অগ্রহীয়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৮৭ 
২৭. চিন্তাহরণ চক্রবতী, 'ব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯ পৃ. ৯৫ 
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অনাবশ্তক উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয় নাই, ভাষার তারল্য ও গতিতে শান্ত বিচারের স্থৈর্য ব্যাহত 

হয় নাই । ভাঁষ! ব্যবহারে তাহার সংখম এবং শন্দটয়নে তাহার সতর্কতা সমালোচকদের 

প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । যোগেশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন £ 

“কোনও চরিতে একটা উড়া কখা নাভ, বাগাড়দ্বর শাহ |" ২৮ 

স্থশীনকুমার দে মন্তবা করিয়াছেন £ 

ব্রজেন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় যেরূপ আড়গ্ররহীন, তাহ।|র রচনা ৭ পেভজপ মিতশাষী।” ২৯ 

প্রজেন্ত্রনাথের রচনার নিদর্শনম্বরূপ ছুইটি উদ্ধৃতি দেওয়! হইল £ 

“বাংল! গগ্ে গুরুগন্ভীর বিষয় লইয়। প্রবন্ধ রচনার অন্ততম প্রবতক রামমোহন । 

তাহার শা্বিচার ও তংসংক্রান্ত বিবাদমূলব রচনার সাহায্যে বাংলা-গঞ্চের গুরুজ যে 

প্রভৃত পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়।ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তিনি একদিকে প্রাচীন 

সংস্কত শান্মসযূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাম।ার ভাব ও শন্দসম্পদ বুদ্দি 

করিয়াছিলেন, তেমনই অন্ঠপিকে তর্ক ও বিচারযূলক গ্রন্থ র১চন। করিয়া ভাষায় প্রকাশ- 
ভঙ্গির দুঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়। ইহাকে ঝজু, সতেজ ও পুষ্ করিয়াছিলেন । 

মৃত্যুপ্ঘয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সব্দ। সজাগ ছিলেন। তাহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি 
অধ্যায়ে তিনি পদের অন্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে থে, 
ভাষার সৌষ্টৰ সাধনে তিনি বিভিন্ন রীতি প্রয়োগের কথ জানিতেন ।”৩৬ 

“প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশাল! বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও কচির 
সহিত উহার কোনি যোগ ছিপ না; তাই উহা! স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের 
ইংলগু-প্রয়াণের পরই উহা! লুপ্ধ হইল। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় 

নাট্যশাল। ও বাঁঞীলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যক।র দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের 

ব্যবধান । এই চল্লিশ বংসর বাঁঙালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবতনের সময় । উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী-জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বঙমাঁন ছিল। 
তখন পর্যস্ত বাঙীলারা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাচালি, কবি, হাঁফ- 

আখড়াই প্রভৃতি লইয়। সন্তুষ্ট ছিল, নূতন ইউরোপীয় ধরণের কোন আমোদ-প্রমোদের 

অভাব অনুভব করিতে আরম্ত করে নাই । এই অভাব তাহারা অন্নভব করিতে আরম 

করিল এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে |” ৩৯ 

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনার উল্লিখিত গুণাবলী সন্বেও তাহার সাহিত্যকর্মে কয়েকটি 

সম।লোচনার মত বিষয় বর্তমান। প্রথমতঃ অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, টাকাটিগপনী, প্রসঙ্গোজেখ 

এবং দীর্ঘ তালিকায় তাহার প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলির অধিকা:শই' ভারাক্রান্ত । কোথাও কোথাও 

১৮, যোগেশচন্দ্র রায় বি্যানিধি, “নাহি তা-নাধক-চরি তনাল।', প্রবানী, চৈত্র ১৮৭০, পু" ৫৮৯ 

১৯, হুণীলকুমার দে, 'ভুমিকা', বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস, ঈর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জোষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. 1, 

৩০. ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, "রামমোহন রায়', ৫ম সংক্ষরণ, কলিকাতা, ক্যোষ্ঠ ১৩৬৭, পু. ৭৬ 

৩১, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহান', ধর্থ সংঙ্গরণ, কলিকাতা, জো ১৩৬৮, পৃ. ৬ 
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খথাসাধা তথ্যপরিবেশনের অত্যুৎসাহে প্রতিপাদ্য বস্তু বাঁ বণিত বিষয়ের পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত 

হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ, যৌগেশচন্দ্র রাঁয় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 

“( বিষ্ঠাসাগরের ) চরিত লিখিতে ব্রজেন্্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম .করিয়াছেন। কিন্ত 
তদম্ছপাতে পুস্তকখানি মনোজ্ঞ হয় নাই। এক এক বিষয়ের অন্তর্গত বহু অবাস্তরে 

(৫609115 ) মানুষটি ঢাক। পড়িয়াছেন ।৮৩২ 
দীর্ঘ উদ্ধৃতি বা তর্কে রচনার বৈজ্ঞানিকত! বৃদ্ধি পাইলেও বর্ণনার ধার! মধ্যে মধ্যে 

বিশ্িত হইয়াছে, আলোচনা শুক্ষ বোধ হইয়াছে । 
ব্রজেন্জরনাথের বহু রচনায় দীর্ঘ ইংরেজী উদ্ধৃতি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের দুর্বোধ্য ন! 

হইলেও অস্ততঃ গ্রীতিকর মনে হইবার কথা নয়। মাতৃভাষায় লিখিত প্রবন্ধ ব! গ্রস্থ 

পড়িতে পড়িতে বিদেশী ভাষার অংশের সম্মুখীন হইলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের চিন্তাধারা 
সাময়িকভাবে ব্যাহত হইতে পারে ; ইংরেজীতে অনন্ভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তো এই অংশগুলি 

বাধান্বরূপ ইইবেই। ইংরেজীতে প্রদত্ত তথ্য বা উদ্ধৃতিগ্ুলির অন্বাদ বা বাংলায় তাহাদের 

সারাংশ প্রদান করিলেই এই ক্রটিটুকু সংশোধন করা ষ্বাইত। তাহার অভাবে বিদেশী ভাষায় 
লিখিত উদ্ধৃতিগুলি অনেক সাধারণ পাঠকের নিকটেই লেখকের পাত্ডিত্যপ্রচার বলিয়! মনে 

হইতে পারে । 
তৃতীয়ত: ব্রজেন্্রনাথ তথ্যসংকলন করিয্নাছেন প্রচুর, কিন্তু তাহার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচাঁর- 

বিশ্লেষণ ও আলোচনায় তাহার নিজ মতামত ও সিদ্ধাস্তকে অনেক স্থলেই অগোচরে 
রাখিয়াছেন ৷ স্থধিসমাঁজে ইহার মি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে । যছুনাঁথ, রাঁজশেখর, যোগেশ- 

চক্জ প্রমুখ লেখকগণ তাহার এই সংষমে সম্তোৌষ প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যক্তিসত্তার চিহ্নবিহীন 
তথ্যপরিবেশনকে ইতিহাস-আলোচনার আদর্শ হিসাবে সাধুবাদ দিয়াছেন; পক্ষান্তরে 
স্বশীলকুমার দে প্রমুখ সমালোচকগণ ব্রজেন্দ্রনাথের এই রীতির সমালোচন! করিয়াছেন এবং 

ইহার প্রভাবে তাহার রচনার অঙ্গহানির ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

উল্লিখিত তর্কসাপেক্ষ রীতিগুলি ব্রজেন্ত্রনাথের রচনার তথ্যমুল্য ও এঁতিহাসিক গুরুত্বকে 

কোনক্রমে ব্যাহত করিয়াছে, একথা স্বীকার করা কঠিন। তাহার পরিণত বয়সের 
রচনাগুলিতে কালে বহু সংশোধন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উত্তরপুরুষের 
গবেষণাকার্ধের পথিকতরূপে সেগুলির মর্যাদা কোনদিনই মলিন হওয়ার নহে। পক্ষান্তরে 

সাধারণ পাঠকের অবসরবিনৌদনের উপযোগী তারল্য তাহার লেখনীতে ভর করিতে পারে 
নাই; হয়তো তাহার নিজেরও সে-বিষয়ে অনীহা ছিল। গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় 

. সরতা তীহার প্রেয় ছিল না, সারবতাই ছিল তাহার কামা। 

৩২, যোগেশচন্ত্র রার বিষ্তামিধি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রবানী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ৫৩৬ 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিবর্তনের অতীত ইতিহাসকে তিনটি প্রধান পর্ধীয়ে বিভক্ত 

কর! যায় ; প্রথম পর্যায়ে বিনয়রুষ দেবের ভবনে বেঙ্গল লিটার্যারি আসোপিয়েশনের 
বূপাস্তরের মাধ্যমে পরিষদের স্থজন,৩৩ দ্বিতীয় পর্যায়ে রামেন্তরহন্দর তিবেদী, ব্যোমকেশ 
ুস্তফী প্রমুখ স্থধিবৃন্দের পরিকল্পনা ৪ পরিগ্রমে গৃহনির্মণ, শাখা-পরিষ২ স্থাপন, প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যের লুপ্ত গ্রস্থোদ্ধার প্রভৃতি কার্ধের মাধ্যমে পরিষদের প্ররুত প্রাণপ্রতিষ্ঠ। এব" 

তৃতীয় পর্যায়ে প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙজনীকান্ত দাসের শরম ও সেবায় 
গ্রস্থশালার সম্প্রসারণ, গ্রন্থপ্রকাশনের সার্থক রূপায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাঁজ-সংস্কৃতির ইতিহাস 
রচনার উদ্ভোঁগ ইত্যাদি আয়োজনের দ্বারা পরিষদের ভিত্তিমূলের দুরঢতাবিধান। শেষোক্ত 

পর্ধায়ের অন্ততম নায়ক ব্রজেন্রনাথ পরিষদের প্রধান কমী রামকমল সিংহের সামিধো 

আঁসিয়াই পরিষদের ক্রিয়াকলাপে আগ্রহী হইয়া ওঠেন 1০৯ পরিষদের 5*শ বধের ৬» 

মাসিক অধিবেশনে (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ) ব্রজেন্্রনাথ ইহার সাধারণ সদশ্তপদে নির্বাচিত 

হন। ইহার পর ছুই দশক ধরিয়া তিনি পরিষদের অক্াস্থ সেবায় রত থাকেন এব উহার 
প্রায় প্রাণপুরুষ হইয়! ওঠেন । 

ব্রজেজ্জনাথ পর্যায়ক্রমে পরিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্য ( ১৩৩৯১ ১৩৪৩-৪৪ ), 

গ্রস্থশালাধ্যক্ষ ( ১৩৪০-৪১, ১৩৫২-৫৫ ১, পত্রিকাধ্যক্ষ ( ১৩৪৫-৪৬ ), সহ-সম্পার্দক (১৩৪ ১-৪২) 

এব্ং সম্পাদক (১৩৪৭-৫১, ১৩৫৬-৫৯ ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । উতিমধো ১৩৪১ বঙ্গাব্দের 

১৬ আধা তারিখে তিনি পরিষদের আজীবন সদশ্াপদেও নির্বাচিত হন। বহু বৎসর তিনি 

পরিষদের সাহিত্যশাখা, ইতিহাসশাখা, গ্রন্থশাল। উপসমিতি, ছাপাখানা উপমমিতি, আয়বুদ্ছি- 

ব্যয়সংকোচ সমিতি, কার্ধবিবরণ পরিদশন সমিতি প্রভৃতির সদশ্যরূপে নান। কার্ষে সক্তিম 

অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে জাতীয় গ্রস্থাগার স্থাপনের বিষয়ে প্রয়াসের জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাে 
পরিষৎ ষে শাখা-সমিতি গঠন করেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হুন ।৩৫ 

পরিষদের ধারাবাহিক ইতিহাঁস-রচনার কাঁজে ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট শ্রম ও সময় ব্যয় 

করিয়াছিলেন। তাহার রচিত “পরিষৎ-পরিচয়” ( কাতিক ১৩৪৬) এ-বিষয়ে প্রথম ্থবিস্তত্ 

ও আঙ্পুবিক বিবরণ-গ্রস্থ। বন্পূর্বে প্রকাশিত কতিপয় 'পরিষং-পর্িকা'র তুলনায় এই 
গ্রন্থটির তথ্যসংকলন, পরিবেশন ইত্যাদি যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, স্থবোধ্য, নুসজ্জিত এবং 

বাহুল্যবজিত। আরও এক দশক পরে ব্রজেন্দ্রনাথ গ্রস্থটিকে সংক্ষিধতর করেন এবং ইহাতে 

১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত হয় ।৩৬ 

ব্রজেজ্জনাথের এঁকাস্তিক প্রয়াসে পরিষদের গ্রন্থশালায় পুস্তকসংগ্রহ সংখ্যা ও গুরুত্ব 

_ ৩৩. ব্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিষৎ-পরিচয় (১৩০*-১৩৫১)', কলিকাতা, ফাক্ধুন ১৩৫৬, পূ. ৩-৪ 
৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ' শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাপ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আত্ম-্পরিচয়', কলিকাতা, ৫ আশ্বিন ১৩৫৭, 

পু. ১৪ | 

৩৫. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদদের সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, ১৩৩৯৫৯' 

৩৬, ব্রজেল্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিহৎপরিচয় (১৩**-১৩৫৬)', কলিকাতা, কান্ন ১৩৫৬ 



৪৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

উল্লেখযোগ্য হইয়া গঠে । লেখক ও প্রকাশকদের নিকট হইতে দানন্বরূপ পুস্তকসংগ্রহের 
কার্ষে তাহার প্রশংসারহ্হ উদ্যম ছিল। এ-প্রপঙ্গে যছুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযষোগ্য £ 

“আজ যে পরিষদের পুপগ্তকাগার কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ের লাইব্রেরির পরই 

স্বশ্রে্ঠ গবেমণা-সহায়ক কেন্দ্র হইয়াছে-_শ্ুধু নাঙ্গলা গ্রন্থে নহে ইংরেজী ও অন্য কোন 

কোন ভাষার উংকষ্ঠ গন্থে_তাহা ব্রজেন্দনাথের গৃহিণীপনার ফল।” ৩৭ 

নিছের প্ক্তিগত গ্রন্থনংগ্রহগ ব্রজেন্ত্রনাথ পরিষত্গরন্থশালাতেই দান করিয়া যান। 

রামকমল দেন লিখিত “এ ডিক্শ নারি ইন ইংলিশ আ বেংগলি (১ম খণ্ড) ১৮৩৪ ঘী), 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -বিরচিত “সত্যনারায়ণের ব্রতকখা ( ১ম সংক্গরণ, ১৯১৩ খ্রী) প্রভৃতি ছুপ্রাপ্য ও 

মুল্যবান গ্রস্ত স'গ্রহ করিয়া তিনি পরিম্ধে প্রদান করিয়াছিলেন । বনু প্রাচীন মুশও 

ব্রজেন্দ্রনাথ কতক নান! স্ত্রে সংগৃহীত ও পরিধৎ-স' গহশালায় উপহত হয়। 
গ্রন্থশালাধাক্ষ হিসাবে প্রথম কার্ধভার গ্রহণের অব্যহিত পরেই ব্রজেন্্নাথ পরিষৎ- 

গ্রন্থাগারে পুববৎ্সর পর্ধস্ত সংগৃহীত যাবতীন্ন বাল! সাঁমধিকপত্রের একটি তালিকা সংকলন 
করেন।৩৮ তালিকার অন্তভূক্ত প্রত্যেক সাময়িকপন্জের শ্রেণী (অর্থাৎ দৈনিক, পাক্ষিক, 

মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি ), সম্পাদকের নাম, খণ্ড, ভাঁগ বা বর্ম এবং সণখ্যা, প্রকাশকাল, 

পরিষং-গ্রস্থাগারের গ্রন্থপপ্ধী-সংখা। প্রভৃতি উল্লেখিত হওয়ায় গ্রন্থাগারের কর্মী ও গবেষক- 
পাঠকদের অপরিসীম উপকার হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্ধে পরিষৎ-গ্রন্থাগারের সাধারণ গ্রস্থসংগ্রহ ও 

উল্লেখষোগ্য বাক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহগুলির পুব্তকতালিক। সংকলনের ভারও ব্রজেন্ত্রনাথের উপর 

ন্যস্ত হয় এবং প্রধানতঃ তাহারই নিদদেশে এই পুস্তকতাঁলিকার ১ম খণ্ড সংকলিত হয় ।৩৯ 

পরিষদের গ্রন্থ প্রকাঁশ বি এগ ব্রজেন্ত্রনাথের গবেষণা ও সাহিত্যকর্ষে সর্বাধিক উপকৃত হয় । 

তিনি যখন পরিষদে সাঁক্রয়ভাবে যোগদান করেন তখন দেশে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অবস্থ1; পরিষদের আয়ের উৎস ক্ষীণ ও শু্প্রায়। বিত্বসংকটের 
সেই ছুরিনে পরিষদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়! ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ইহার গ্রন্থ প্রকাশ 
ব্যবস্থার বৈপ্লবিক প্রসারসাধনের মাধ্যমে পরিষ॥কে দীর্ঘকালের জন্ত স্বনির্ভর করিয়া 
তোলেন। ব্রজেন্ত্রনাথের পরবতী পরিষৎ-সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল “বঙ্গীয়-সাহিতা- 
পরিষদের উনষষ্টিতম বাধিক কাঁধ্যবিবরণ*-এ তাহার স্থন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“দ্রারণ আধিক অসঙ্গতির সময় তিনি কন্মভার গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠার সহিত 
পরিষদের সেবা করিয়৷ তিনি পরিষদকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাবলম্বী করিয়া 
গিয়াছেন ।৮৪৬ 

৩৭, যছুনাথ সরকার. 'বজেন্্রনাথ” শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১ ৭ 
৩৮, 'বঙ্গীর়-নাহিতা-পরিষদ গ্রপ্থাগ।র £ বাঙ্গাল! সাময়িক পরের তালিকা £ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত সংগৃহীত ),, 

কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৪৭ 

৩৯, অনঙ্গমোহন সাহা, 'নিবেদন', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় ; পুস্তকতালিকা, প্রথম খণ্ড--বাংলা 
পুস্তক, কলিকাতা, পৌব ১৩৪৮ 

৪০. শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'বঙীয়-সহিত্া-পরিষর্দের উনযষ্ঠিতম বাধিক কাধ্যবিবরণ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!, 
৯৩৬* ২ হয় সংখ্যা, পৃ. ৯৭ : 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯ 

চিন্তাহরণ চক্রবত্তাঁও ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
“বস্ততঃ তিনি যখন যে পদেই থাকুন না কেন, দীর্ঘকাল যাব তিনিই ছিলেন 

পরিষর্দের কর্ণধার-_-সর্বময় কম্তী। পরিষদের আথিক দুরবস্থা! দূর করিয়৷ ইহার ভিত্তিকে 

দৃঢ় করিবার জন্ ব্রজেজ্জনাথ বিশেষ আগ্রহান্গিত ছিলেন ।”৪১ 
পরিষদের গ্রস্থপ্রকাশ বিভাগের কর্মস্থচীর দুইটি ধার! ব্রজেজনাথ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও অন্থুস্যত 

হয়। একদিকে তিনি প্রধানতঃ পুরাতন সাময়িক-পত্র, সরকারি নথিপত্র 'ও প্রামাণ্য 
গ্রস্থার্দির তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করিয়! “বাল! সাময়িক-পত্র”, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস”, 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা” এবং “পাহিত্য-সাধক-চরিতমাঁল!” সিরিজের অন্তু ্ত অধিকাংশ 
গ্রন্থই রচনা করেন এবং তাহাদের অর্বন্বত্ব তিনি ব। তাহার পক্ষ হইতে তাহার সহ্ধমিণী 
পরিষদকে দান করেন। অন্যদিকে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নস্কিমচন্জ্র 
চট্টোপাধ্যায়, মধু্দন দত্ত, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, দীনবন্ধু মিত্র, রামমোহন রায়, দ্বিজেন্লাল 
রায়, রামেন্্রহ্নন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ প্রখ্যাত পূর্বস্থরীদিগের রচনাবলী সম্পাদনায় ব্রজেন্দ্রনাণ 
অংশগ্রহণ করেন; এ-সকল.রচনাবলীও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই ছুই ধারার 
কার্যস্থচীর ফলে একদিকে বঙ্গসাহিত্যের ডালা ছুষ্পাপা গ্রন্থের স্থলভ অর্ঘ্যে পূর্ণ হইয়। ওঠে, 
যুগসন্ধিক্ষণের সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় এবং উল্লেখ্য সাহিতাসেবী ও 

তাহাদের সাহিত্যকীতির প্রামাণ্য বিবরণ সংকলিত হয়, অপরদিকে তেমনি সাধারণ-শিক্ষিত 
৪ মননশীল-উভয় আ্রেণীর পাঠকবর্গেরই প্রয়োদনানগ সাহিত্য পরিবেশনের মাধ্যমে 

পরিষদের আথিক উপার্জনের একটি স্থায়ী পথ হষ্ট হয়। ব্রদেন্্রনাথের লিখিত গ্রন্থগুলির 

মাবশ্তকমত নৃতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য তাহার পত্বী বীণাপাণি দেবী 
১৩৫৩ বঙ্গাব্বের ১৫ বৈশাখ ব্রজেন্দ্র-গ্রস্থ-পুনঃগ্রকাশ তহবিল নামে যে তহবিল প্রতিষ্ঠা 

করেন, তাহার যূলধন বৃদ্ধির জন্ত ব্রজেন্্রনাথের নিজের দাঁন৪ কম ছিল না, “সারদামঙ্গল", 

ভুতোম প্যাচার নকশ।”, "পাচকড়ি রচনাবলী” প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য পরিষদের দেয় 

দক্ষিণাও ব্রজেন্দ্রনাথ উপরি-উক্ত তহবিলে দান করিয়াছিলেন । 

ব্রজেন্ নাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের একমাত্র বা অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে নিয়লিখিত 

সংস্থা! ? সশ্মিলনে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হন : | 
সংস্থা বা সম্মিলন অধিবেশনস্থল অধিবেশনের তারিখ 

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন কলিকাতা ২৭-২৯ ভান্দ্র, ১৩৪০ 

মেদিনীপুর শাখা-পরিষদদের রজতজয়স্তী মেদিনীপুর ১৪-১৬ ফান্তন, ১৩৪৪ 

নবীনচন্দ্র সেন জন্মশতবাধিকী উৎসব চট্গ্রাম-নয়াপাড়। ৪-৫ ফাস্ভতন, ১৩৫২ 

এতত্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারশিপ সমিতিতেও 

ব্রজেন্দ্রনাথ একাধিকবার ( ১৩৪০ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ) পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত 

হন ।. ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ তারিখে ৫ বৎসরের জন্য তিনি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে 

৪১, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'ব্রজেন্্নাপ ও বসস্তরপ্ন', সাহিত্/-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ £ ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৪ 

প 
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ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনেরও সহায়ক সান্ত (আযসোঁসিয়েটেভ মেম্বার ) 
মনোনীত হইয়াছিলেন। 

অমূল্যচরণ বিগ্ঠাতৃষণ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সঙ্জনীকাস্ত দাস ও স্থরেন্দ্রনাথ সেনকে লইয়া 
গঠিত বিচারকমগুলীর সিদ্ধান্ত অন্গসারে ব্রজেন্্নাথের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ও বঙ্গীয় 
নাঁটাশালার ইতিহাস? গ্রস্থদ্ধয়কে ১৩৪১-৪২ বঙ্গান্দে বাংল! ভাষায় প্রকাশিত সামাজিক 

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা! করিয়! বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেন্্রনীথকে ১৩৪৩ 

বঙ্গাবধের ৮ ফাল্ধন তারিখে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক প্রদান করেন; ব্রজেন্দ্রনাথই এই সম্মানের 

প্রথম প্রাপক । এই উপলক্ষে উপরি-উক্ত দিবসে 'যছুনাণ সরকারের সভাপতিত্বে অন্থষ্ঠিত 

পরিষদের সভায় ত্রজেন্্রনাথ “উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাঙ্গালী সমাঁজের সমস্যা” নামক 
একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ পরিষৎ ব্রজেন্ত্রনাথকে ১৩৪৯ বঙ্গাবের 
২৯ অগ্রহায়ণ নারায়ণচন্দ্র মৈত্র পদক দানে সম্মানিত করেন। 

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবনচরিত 9 রচনাবলী সঙ্গদ্ধষে একটি দীর্ঘ ও তথ্যবহুল 

প্রবন্ধ রচনার স্বীরুতিম্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিমৎ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণ ব্রজেন্দ্রনাথকে 
অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক প্রদ্দান করেন; তিনিই এই পদকের প্রথম প্রাপক । 

স্মরণীয় সাহিত্যসেবীদিগের বিস্বতপ্রায়ু জীবনফাহিনী ও সাহিত্যকীতি পুনরুদ্ধারের কার্ে 
অধিকতর উৎসাহদানের উদ্দেশ্টে ব্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এঁতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিলের 

অর্থান্থকূল্যে ব্রজেন্্রনাথকে ১৩৫৮ বঙ্গাঝের ১ অগ্রহায়ণ ১** টাকা পুরস্কার প্রদান করিলে 
. ব্রজেন্্রনাথ অবিলম্বে সেই অর্থ ব্রজেন্দ্র-্রস্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিলেই দান করেন । 

পত্রিকাধাক্ষ হিসাবে ১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাবে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদনার সময়ে 
ব্রজেন্্রনাথ নানা বিষয়ে প্রকৃত অধিকারীদের লিখিত মনোজ্ঞ গবেষণা-প্রবন্ধ সংকলন করিয়া 

পত্রিকাটিতে প্রকাশ করেন; ফলে তাহার সম্পাদনাকালে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” গুরুত্ব, 
প্রামাণিকতা ও তথ্যমানে মননোতীর্ণ হয়। 

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত যে-সকল গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছিল সেগুলির একটি তালিক। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত “সাময়িকপত্জ্ে প্রকাশিত রচনা, 

শিরোনামার অস্ততূক্ত হইল। | 
'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি এবং তদতিরিক্ত অন্ত 

কয়েকটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধও পরিষদের বিভিন্ন মাসিক, বাধিক ও বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 
হইয়াছিল; তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ও সেগুলি পাঠের তারিখ নিয়ের তালিকায় 
প্রদত্ত হইল : | 

প্রবন্ধের নাম প্রবন্ধপাঠের ভািখ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহার নাট্য গ্রন্থাবলী (আলোচনা) ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ 
দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস ১৫ ফান্তন, . ১৬৬৮ 
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প্রবন্ধের নাম প্রবন্ধপাঠের ভারিখ 
রামমাণিক্য বিষ্ভালঙ্কার ( আলোচনা ) ২ মাঘ, ১৩৩৯ 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জন্মতারিখ ১৪ আযাট, ১৩৪১ 
উনবিংশ শতান্বীর প্রারভে বাঙ্গালী-নমাঁজের সমস্া ৮ফাল্ধন,। ১৩৪৩ 

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কীর ২৭ আষাঢ়, ১৩৪৪ 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২৫ ভাদ্র, ১৩৪৪ 

পীতান্বর মিত্র ২৫ ভাদ্র, ১৩৪৪ 

জেমস স্ট.য়াট ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুধট ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ মাঘ, ১৩৪৪ 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাঁগীশ ১৪ ভাত্র, ১৩৪৫ 

রাষনারায়ণ তর্করত্ব ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ 

মেকালের সংস্কৃত কলেজ ( প্রথমাংখ ) ১৯ ফাক্তন, ১৩৪৬ 

এঁ ( দিতীয়াংখ ) ২১ চৈ, ১৩৪৬ 

বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন ২৬ চৈত্র, ১৩৪৬ 

কালী প্রসন্ন সিংহ কতৃক বিগ্ঠোৎসাহিনী সভার পক্ষে 
মধুস্থদনকে প্রদত্ত মানপত্র দান ১৫ আষাঢ়, ১৩৪৭ 

০সকালের সংস্কৃত কলেজ ১ ভাদ্র, ১৩৪৭ 

এ ২৭ পৌষ, ১৩৪৭ 

বস্ততঃ প্রায় ছুই দশক ধরিয়। পরিষণের গ্রন্থ প্রকাশ, প্রবন্ধপাঠ, পঞ্জিকা প্রকাশ, আথিক 
বাবস্থা, নীতিনির্ধারণ, গ্রস্থসংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখ্য বা গৌণ ভূমিক! 
অনুভব করা যায়। পরিষদের কার্ষে তাহার ক্লান্তি ছিল ন1!। মৃত্যুর মাত্র কয়দিন পূর্বে 
১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৫€ আশ্বিনের কার্ধনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক ক্রজেন্দ্রনাথ অসুস্থ 

শরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের প্রাত্যিহিক ক্ষুপ্র ও বৃহৎ সকল কাজেই তাহার 
বিরামহীন উদ্যমের পরিচয় পাওয়া! যায় তাহার ম্বতিচারণগ্রসঙ্গে ষছুনাথ সরকারের নিঙ্গোদ্ধত 
মন্তব্য হইতে £ 

"ব্রজেন্্নাথ শেষ বয়সে মাত্র সম্পার্দকের পদে নির্বাচিত হয়, কিন্ত প্রথম হইতেই 
প্রত্যহ পরিষং-গুছে উপস্থিত থাকিয়া নিজ বিভাগের কাজ তো! করিতই, তদুপরি 
নানাদিকের দৈনিক ছোট ছোট সমন্ত। ও ঝঞ্চাট তৎক্ষণাৎ মিটাইম্বা দিত 1৪২ 
সজনীকান্ত দাসকে পরিষদে আনয়নের কৃতিত্ব ও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাপ্য । 

উভয়ের মিলিত চেষ্টায় পরিষদের তৎকালীন কার্ধহ্চীর প্রসার ও অভিনব পরিকল্পনাগুলির 
রূপায়ণ সম্ভবপর -হুইয়্াছিল। “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সিরিজের কয়েকটি গ্রন্থ, 

৪২. যছুনাথ সরকার, 'ব্রজেজনাখ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ পৃ ১২৭ 
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বঙ্ধিমচন্্র, মধুস্দন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের গ্রস্থাবলী ইত্যাদি পুস্তক সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনীথের 
যুগ-সম্পাদনায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনসায়ান্ছে কিছুদিন 
সজনীকান্ত পরিষং-সভাপতি ও ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষৎ-সম্পাদক ছিলেন এবং স্বভাবতই সে-সময়ে 
পরিষদের সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব তাহাদের দুইজনের উপরেই ন্যস্ত ছিল। 

কর্মীকল্যাণ 

ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধারণ চাকরিজীবী ছিলেন। তাহার কর্মজীবনের স্থচনা ইহুদী 
তাঁমাক-ব্যবসায়ীর মাসিক ১২ টাকা বেতনতুক টাইপিস্টরূপে, অবসান প্রবাসী” ও “মডার্ন 
রিভিউ পত্রিকাছয়ের সহ-সম্পাদকরূপে ৷ সাধারণ কমীদের ব্লেশ সম্বন্ধে তিনি অবহিত 
ছিলেন । তাহাদের স্বার্থরক্ষায় তাহার আগ্রহের অন্ভাব ছিল ন।। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 
সম্পাদনাকালে তিনিই প্রথম বেতনভোগী কর্মীদের পূজার পাবণী বা বোনাস দিবার প্রস্তাব 
করেন; ফলে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন তারিখে পরিষদের কার্যনিবাহক সমিতির সভায় 

কর্মীর্দের অর্ধমাসের বেতন বোনাস হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।*৩ তাহার সম্পাদনা- 
কালেই ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র তারিখে কাধনিবাহক সমিতির অধিবেশনে বৌনাসের পরিমাণ 

বধিত করিয়া একমানের বেতনের সমতুল্য করা হয় ।8৪ 

পরিষত্-কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের স্থযোগও প্রধানতঃ ব্রজেন্্রনাথেরই অবরদান। ১৩৫৮ 
বঙ্গাব্বের ১ অগ্রহায়ণ তারিখে পরিষর্দের কার্ষনিরাহক সমিতির অধিবেশনে সম্পাদক 

ব্রজেজ্জনাথ বেতনভূক কর্মীদের জন্য ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে প্রভিডেন্ট ফাঁও 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন প্রস্তাবটি সনসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।৪৫ ব্রজেন্দ্রনাথ ও অন্য 

কতিপয় সান্যকে লইয়া গঠিত শাখা-সমিতি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নিয়মাবলী রচনা ও পরীক্ষা 
করেন এবং তদচুমারে ১৩৫৯ বঙ্গাব্ের ৭ ভাঞ্র তারিখে কার্ধনিবাহক সমিতির অধিবেশনে 
গ্রভিডেণ্ট ফা নিয়মাবলী চালু করার সিদ্ধান্ত হয় ।১৬ 

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক 

বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদে যোগদানের বহু পূর্ব হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পাশিবাগান লেনে 

শশিশেখর, রাঁজশেখর ও গিরীন্ত্রশেখর .বন্থুর উদ্যোগে সংগঠিত 'উৎকেন্দ্র-সমিতি'র অন্যতম 

সদশ্য ছিলেন এবং ইহার কার্ষে ও আসরে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন । 

জলধর সেনের অধ্যক্ষতাঁয় “রবিবাসর” পুনর্গঠিত হইলে ব্রজেন্ত্রনাথ কিছুকাল ইহারও 

সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার সম্পাদনাকালে “রবিবাসর-এর বৈঠকে সাহিত্য, 
শা আসক পতিত লী ৮:০৮ 

৪৩, বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ কাধনিবাহক সমিতির কাষবিবরণ, ১২ আশ্বিন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত 

8৪. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কাষনিবাহক সমিতির কার্যবিবরণ, ৭ ভাদ্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত 

৪৫, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কাধনিরবাহক সমিতির কাধবিবরণ, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত 

৪৬. বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্ধনির্বাহক দমিতির কাধবিবরণ, ৭ ভাদ্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্ড, অপ্রকাশিত 
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ইতিহাঁস প্রভৃতি নান! বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা-সভার আয়োদ্ন কর! হয়। পরে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের কর্ষে আগ্রহী হইয়া তিনি “রপিবাসর' হইতে সরিয়া৷ আসেন | 

ক্যালকাটা! হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ব্রজেন্দ্রণাথকে তাহার ইতিহানবিষয়ক গবেষণা ও 

প্রবন্ধরচনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম সম্মানিক সদশ্তরূপে ( অনারারি মেম্বার ) 
সার্দরে গ্রহণ করে। | 

সজনীকান্ত দাস “শনিবারের চিঠি"র ভার গ্রহণ করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ বহু বংসর নিয়মিত 
ভাবে শনিবারের চিঠি" কার্ধালয়ের সান্ধা আসরে উপস্থিত হইয়াছেন | 

এতদ্যতীত পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে ১৩৫৪ বঙ্গাবে ব্রজেন্দ্নাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে ৫ বৎসরের জন্য ইপ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকঙ্স্ কমিখনের 
সহায়ক সদশ্য ( আসোসিয়েটেড মেম্বার ) নিবাচিত হন । 

বিভিন্ন সভাসমিতিতে ব্রজেন্্রনাথ বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন | দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ণমানে 
বঙ্গীয়-সাহিত্য স্মিলনের ৮ম অধিবেশনে (২১ চৈত্র ১৩২১) “গুলবধন বেগম” নামক প্রবন্ধ- 

পাঠ, ইগ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেক্স কমিশনের মীত্রাজ অধিবেশনে ( জানুয়ারি, ১৯২৪ শ্রী) 

বেগম সমরু সম্বন্ধে, লাহোর অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯২৫) লু২ফ-উন্নিস। বেগম সম্বন্ধে, 

রেঙ্গুন অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৭) মীর কাসিমের অন্তিমজীবন সঙ্গন্ধে, নাগপুর 
অধিবেশনে ( ডিসেম্বর, ১৯২৮) চৈংসিম্হ সঙ্গন্ধে এবং পানা অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৩০ ) 

গাজীউদ্দিন সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, কলিকাঁতার মহাবোপি সোসাইটি হলে অন্ষ্ঠিত কবি রুষ্ণচন্দ্ 
মজুমদারের বাঁধিক স্বতিসভাম্ব (৬ জুন, ১৯৪৮) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ, 

'রবিবাঁসর”-এর ২য় বম ১৩ অধিবেশনে বিগ্যোংস।হিনী সভ1 বিষয়ে প্রণন্ধপাঠ, 'দীপালি 

সশ্মিলন”এর ১ম অধিবেশনে (১৩২৯ বঙ্গান্দ ) “বাদশাহ কথ।" নামক প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি 

উল্লেখষোগ্য | 

বাংল। কোষগ্রেন্থ 

অমূল্যচরণ বিছ্যাতৃষণের পরিচালন! ও সম্পাদনায় ১৩৪১ বঙ্গীব্ব হইতে “বঙ্গীয় মহাকোষ 
নামে ষে বাংলা কোষগ্রস্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার তথ্যসংগ্রহ ও 

সংকলনের সহিত ব্রজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। উক্ত কোধগ্রস্থ রচনার জন্য যে-সকল বিভাগীয় 

সঙ্ঘ (বোর্ড) গঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র বিভাগের ব্রজেন্্রনাগ 

অন্যতর সম্পার্দক ছিলেন ( ১৩৪১-৪৮ বঙ্গাব্দ )19৭ অবশ্ত এই কোখগ্রস্থের প্রকাশ অসম্পূর্ণ ই 

থাকিয়া যায় । 

ঘোগেন্দ্রনাথ গুপ সম্পার্দিত কিশোরদের কোষগ্রস্থ “শিশু-ভারতী” প্রণয়নে ব্রজেন্্রনাথের 

অবদানও এই প্রসঙ্গে উদ্লেখষোগ্য । “শিশু-ভারতী' গ্রস্থের ৫ম থণ্ডে প্রকাশিত৪৮ রামমোহন 

চা অমুলাচরণ শি স*, বঙ্গীয় মহাকোব', কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ £ ১৩৪১ বঙ্গান, ১ম ও ২স খণ্ড 

৪৮, ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায় ( অমর-জীবন ), শিশু-ভারতী, ৫ম থও, পৃৎ ১৭৫১-১৭৬৭ 
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গায় সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনাথেরই লিখিত। এই লচিত্র নিবন্ধটিতে রামমোহনের 
পিতৃ-পরিচয় ও প্রথম জীবন, ধর্মমতের বিকাশ ও ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা, ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপন ও 
সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ এবং বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু সঞ্্ষে আলোচনা করা হইয়াছে। 

রবীন্দ্র-্থৃতি-পুরস্কার 

“সংবাদপত্রে সেকালের কথ” 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহান” “সাহিত্য-স।ধক-চরিতমালা' 
ও “বাংল! সাময়িক-পত্র' গ্রন্থ গুলি রচনার মাধ্যমে বাংল। সাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৯৫১-৫২ খ্রীস্টাবের রবীন্দ্র-স্থতি-পুরস্কার দানে সম্মানিত 
করেন। 

সত্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ছুর্গাপূঙ্জার পৃবে করোনারি থুস্বোসিস রোগে আক্রান্ত হুন। 

সাময়িকভাবে সুস্থ হইয়া! উঠিলেও কলিকাতায় ইন্দ্র বিশ্বাম রোডের বাসভবনে ১৩৫৯ বঙ্গাব্ের 

১৭ আশ্বিন (১৯২ গ্রীস্টাব্দের ৩ অক্টোবর ) শুক্রবার কোজাগরি পুণিমার পরদিবস রান্রি 

১১-৩* মিনিটে হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হইয়া! তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বদিনও 

দ্িপ্রহরে অল্পদিন পুর্বে সংগৃহীত “সংবাদপ্রভাকর'-এর কয়েকটি নবাবিস্কৃত সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 

তিনি 'বাংলা সাময়িক-পত্র” গ্রন্থটির ১ম ও ২য় খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধনের জন্য কয়েক ছত্র 

রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই ব্রজেন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচন1। ছত্রগুলি “শনিবারের চিঠি” 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ।৪৯ “উষা” “জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা” “বিক্রমপুর', “বিবিধ 
পুস্তক প্রকাশিক] সাহিত্য-সংগ্রহণ', “বিশ্ববিলোকন+, “সমাচার চন্দ্রিকা”, “সমাচার দর্পণ” এবং 

'সংবাদ সৌদামিনী'__-এই ৮টি সাময়িকপত্র সম্বন্ধে সংশোধন ও সংযোজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি & ছত্রগুলির অন্ততূক্ত হইয়াছিল । | 

ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়! “ভারতবধ” মাঁসিকপত্রে লেখ৷ হইয়াছিল : 
“অধ্যবসায়, একাস্ত ইচ্ছা ও প্রচুর জ্ঞানপিপাসা লইয়া! তিনি সাহিত্য সাধনাম্স 

আত্মনিয়োগ করেন ও সে ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে আব্ঢ় হইয়াছিলেন। তিনি 

সাহিত্য ক্ষেত্রে নৃতন ভাবে গবেষণ। করিয়। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বাংল সাময়িকপজ, সাহিত্য- 

সাধক-চরিতমাল! প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান 

করিয়াছে ।”৫৪ 
প্রবাসী" প্জিকাক়্ তাঁহার সম্বন্ধে লেখ৷ হইয়াছিল £ 
“ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। দরি্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ 

করিয়া এবং মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্ষ্যস্ত অধ্যয়ন করিয়াও অদম্য 

৪৯. ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "শেষ “কপি””, শনিবারের চিঠি, অগ্রহার়গ ১৩৫৯, পৃ. ১১৭-১২১ 

৫০. 'পরলোকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাময়িকী ), ভারতবর্ষ, কাতিক ১৩৫৯, পৃ ৪*৩-৪০৪ 



সংখ্যা ২ ব্রজেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ূ ৫৫ 

অধ্যবসায় ও কন্সিষ্ঠতা বলে জীবনে যে এতখাঁনি সাফল্য অজ্জন করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন তাহা ভাঁবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আচার্য যছুনাথ সরকারের শিষাত 
গ্রহণান্তে তাঁহারই প্রদশিত পথে ব্রজেন্দ্বাবু মোগলযুগের কোন কোন দিক সম্বন্ধে 
গব্ষেণাকার্ধা সুরু করেন ।..***উনবি'শ শতাব্দীর বাংলা-সাহিতা ৪ সাহিতািকদের 
লইয়| তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা এ মালোচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত- 

পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিতা-সাধক-চরিত মাল তাহার গবেষণার নিদর্শন ।”৫ ৯ 

ব্রজেজ্দনাথের গ্রন্থপ্জী 

ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটিকে তাহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি বল! চলে, 

সে-বিষয়ে বিদগ্ধ সমাজে মতদ্বৈধ দেখা যাঁয়। ১৩৪১ বঙ্গান্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণদে 
রামপ্রাণ গুপ্ত ন্বর্ণপদকের জন্য গঠিত বিচারকম গুলী ব্রজেন্দনাথের “সংবাদপত্রে সেকালের 

কথা” ও বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” গ্রন্থদ্ধয়কে ১৩৪১-৪২ বঙ্গান্দে প্রকাশিত আরে 

সমাজেতিহাস গ্রন্থ বলিয়] নির্দেশ করেন। অবশ্ঠ এ-গ্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে তখন পর্সস্ 'বাল৷ 

সাময়িক-পত্রণ এবং “সাহিত্য-সাঁধক-চরিতমালা” প্রকাশিতই হয় নাই। 

ব্রজেন্জনাথের মৃত্যুর পরে রাজশেখর বস্থ “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, গ্রস্থটিকেই তাহার 
সর্বোতম রচন। বলিয়! সিদ্ধাত্ত করেন 

“ বেঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, “বাংলা সাময়িক-পত্র” এবং আর অনেক গ্রন্থ 
তিনি লিখেছেন । কিন্ত আমার মনে হয় তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতি “সংবাদপত্রে 

সেকালের কথা” |... তার গ্রন্থ স্বতঃপ্রমাণ এঁতিহাঁসিক প্রদর্শভাগ্ডার ।%৫২ 

গ্রন্থটির আলোচনাব্যপদেশে অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণও অনুরূপ মস্তব্য করিয়াছেন £ 
“যিনি ইতিহাস লিখিবেন, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর কোন কথ! লিখিতে ব। 

জানিতে চাহিবেন, তাহার নিকট “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” অপরিহাধ্য ভাবে 

প্রয়োজন । এমন স্থনির্বাচিত ও স্থবিস্তস্ত গ্রন্থ ইহাঁর পূর্বে বাঙ্গাল! ভাষায় কখনও বাহির 
হয় নাই ।...গ্রস্থখানি এমন স্ুবিন্তস্ত ও স্থখপাঠ্য, কৌতৃহুলী পাঠক একবার খুলিয়৷ শেষ 
না করিয়। ছাড়িতে পারিবেন না ।”৫৩ 
দীনেশচন্দ্র সেনও গ্রন্থটির সম্বন্ধে সাধুবাদ করিয়াছেন : 

“বাঙালীর এক শত বৎসরের ধর্ম, কর্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য ও 
সমাজের যদি (একখানি নিখু'ৎ ছবি আপনার] দেখিতে চাহেন, তবে এই গ্রস্বখানি পাঠ 
করুন ৮৫ & 

৫১. 'ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায়” ( বিবিধ প্রসঙ্গ ), প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯, পৃ. ১৬ 

৫২. রাজশেখর বহু, 'ব্রজেক্জনাথের সাধনা", শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ-১৩৫৯, পৃ. '১২৯ 
৫৩, অমুল্যচরণ বিস্ভাড়ুষণ, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”'( পুস্তক পত্রিকা ), বঙ্গ শ্রী, কাঠিক ১৩৪২, পু. ৬১৫ 

৫৪. দীনেশচন্ত্র সেন: 'বর্তমান কালের প্রত্বতবব 561”, বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ৯৯ 



৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

এই প্রসঙ্গে উপরি-উ্ত গ্রস্থটির বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত যছুনাথ সরকারের সাধুবাদও 

স্মর্তব্য ৫৫ 

পক্ষান্তরে সুশীলকুমাঁর দে “সাহিত্য-সাঁধক চরিতমাঁলা,র অন্ততূক্তি ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত 

পুস্তিকাগ্ুলিকেই তাহার শ্রেষ্ঠ রচন! বলিয়।-স্বীকার করিয়াছেন : 
“বূর্তমান গ্রন্থমাল। আঁড়স্বরবজিত, মিতভাষী ও কঠোর তথানিষ্ঠার সহিত 

লিখিত ।...তীহ।র অন্থান্ত সুপরিচিত গ্রন্থগুলি ছাঁড়িয়। দিলেও বর্তমান গ্রন্থমালার 

সঙ্কপ্ল ও সিদ্ধি বহুকালের জন্য তাহার প্রধান কীন্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ 
নাই ।*৫৬ | 

ব্রজেজ্জনাথের সাহিত্যকর্মের আলোচনীপ্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য ও মন্তব্য করিয়াছেন : 

'ব্রজেন্্নাথের শেষ জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি হচ্ছে “সাহিত্য-সাঁধক-চরিত- 
মালা১।৮৫৭ 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের চরিতাঁলোচনার কোনও কোনও বিষয় সম্বন্ধে 

এবং সাধারণভাবে কোনও কোনও অশের ভাঁষা ও তথাবিন্যাস সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা 

করিলে যৌগেশচন্দ্র রাঁয় বিগ্ভানিধি সামগ্রিকভাবে “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র উচ্ছৃসিত 
প্রশংসাই করিয়াছেন £ 

“অল্প পরিসরে . বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মরণীয় সাধকের চরিত ও কৃতি-গ্রচার এই 
চরিতমালার উদ্দেশ্ট ।-..মামার বিবেচনায় সে উদ্দেশা সফল হইয়াছে ।*'*প্রতোক উক্তি 

উন্মিত হইয়াছে, সন তারিখ দ্বার। চিদ্ছিত হইয়াছে । কত যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই, 
সংবাদপত্র, সরকারী নথিপত্র, নান। গ্রন্থশীলার স্থচীপত্র নিরীক্ষণ করিতে হইয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি কখন স্মরণ করেন, কখন পড়েন, কখন লেখেন 1...... 
তাহার সোনার দোয়াত-কলম হউক ৮৫৮ 

অন্যদিকে আবার “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস? গ্রন্থটিরও সমাঁদরের অভাব হয় যু 

যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন £ 

অসংখ্য প্রাচীন কীটদষ্ট সংবাদপত্র, জীবনস্থতি, ভ্রমণকাহিনী এমন কি 

বিজ্ঞাপন-_এবং শুধু বাঙ্গলায় নহে ইংরেজী ভাষাতেও, অক্লান্ত পরিজ্রম ও যত্বের সহিত 
ঘ'টিয়া বাছিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” সংকলন 

করিয়াছেন। তাহার গত ছুই-তিন বন্ধে প্রকাশিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”-র মত 
ইহা! অযুল্য; কারণ এই তিনখানি আধার একত্র না করিলে বঙ্গের নবজীবনের 

( রেনার্সীজ-এর ) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে ব্রিটিশ যুগের নাটক ও 

৫৫. যছ্ুনাথ সরকার, 'বরজেন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৪-১২৫ 

৫৬. সুলীলকুমার দে, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" প্রবাসী, আবণ ১৩৫৩, পৃ. ৪২৭ 

৫৭, জগদীশ ভট্টাচার্য, 'পুরুষসিংহ ব্রজেন্দনাখ”, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১৭৯ 

৫৮, যৌগেশচজ্জ রাস বিষ্ভানিধি, “সাহিভা-সাধক-চরিতমালা, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩২-৫৩৫ 



খ্যা ২ ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭ 

নাট্যশালার ধারাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । সভ্যতা ও 
সাহিত্যের ইতিহাঁস-লেখকদের পক্ষে ইহ] প্রথমশ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামে11”৫৯ 
গ্রস্থটির আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“এক হিসাবে বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব ও একক। 
'"বইখানি এঁতিহাঁসিক প্রমাণের ভাগুার-স্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বাঁ সাহিত্য- 
সমালোচক ভিন্ন সাধারণ পাঁঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট রস পাইবেন__এমনই চিত্তাকর্ষক 
করিয়। নিপুণ ইতিহাঁস-শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমাঁণগুলি ও তদবলম্বনে তাহার 

ইতিহাঁস-কথা আমাদের শুনাইয়াছেন।”১০ 
মননের মানদণ্ডে উপরি-উক্ত গ্রন্থ তিনটির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণে অল্লাধিক মতবিরোধ 

থাকিলেও এ-কথ বর্তমানে অবশ্থন্বীকার্ষ ষে গ্রন্থগুলি যথাক্রমে সমীজ, সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের 

ইতিহাসে ব্রজেন্ত্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীতি। 
অবশ্য তথ্যগত কোনও কোনও ক্রটিবিচ্যুতি ব্রজেন্্রনীথের কয়েকটি গ্রন্থে চোখে পড়ে। 

ৃষ্টান্তম্বরূপ, ১৩২৭ বঙ্গান্ের পৌষ-মাঘ সংখ্যা “সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত “৬মুরেশচন্্র 
সমাঁজপতি, প্রবন্কটি ব্রজেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-সাঁধক-চরিতম1লা'র অন্তর্গত 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রন্থে পাঁচকড়ির রচনাপপ্ীর অন্ততূরক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটি রমাগ্রসা্দ চন্দের 
লিখিত; 'বঙ্গসাহিত্যে নারী" গ্রন্থে (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৮৩, কলিকাতা, মাঘ ১৩৫৭) পৃ. ৪ £ 

পাঁদটাকা-২ ) ব্রজেন্দ্রনাথ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়! “ফুলমণি ও করুণাঁর বিবরণ" গ্রন্থের 

লেখিকা মিসেস মুলেন্সকে চট্টোপাধ্যায়-বংশোদ্ভৃতা খ্রীষ্টান বঙ্গমহিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
অথচ উক্ত মিসেস মূলেন্স বাঁ ম্যলেন্স যে প্রকৃতপক্ষে ইওরোপীয় পাদরি রেভারেগ্ড লাক্রোয়ার 
কন্তা, এ-তথ্য এবং মিসেস ম্যলেন্সের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বহুকাল পূর্বেই মধুস্ছদন 
মুখোপাধ্যায় তাহার “সথশীলার উপাখ্যান" গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন (“ম্থশীলার উপাখ্যান", 
৩য় ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, জুলাই ১৮৭৫ শ্রী, পৃ. ৯১-৯২ £ পা?টাকা ) । 

ক. ব্রজেক্্নাথ কর্তৃক রচিত ও সংকলিত গ্রন্ছের তালিকা 

১. বাঙলার বেগম। (ফাল্গুন ১৩১৯)। পৃ. ।০+[81+৬৭। সচিভ্র। 
গ্রন্থটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল 

বাঙ্গ লার বেগম/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/অধ্যাঁপক/শ্ীযুক্ত অযূল্যচরণ ঘোষ 
বিষ্ঠাভৃূষণ/লিখিত ভূমিকা সম্বলিত । /কলিকাতা/২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ই্রীট্/শ্রীগুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। 

গ্রন্থের বিষয়বস্ত লুৎফুস্লিসা বেগম, আমিনা বেগম, আলিবদর্শ-বেগম, মণিবেগম, ঘসিটি 
বেগম ও জিল্নতুন্লিসার জীবনকাহিনী। 
4৯. যুনাথ সরকার, “জাতীয় নাটকের বিকাশ", ভারতবর্ধ, ললোষ্ট ১৩৪১, পৃ. ৯৬২ 

৬০. হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গপ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০ (দ্র বিজ্ঞাপন অংশ : পৃ. ২, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা 

১ম খণ্ড, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ) 

৮ 



৫৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

২. [4 91860: ০£ 056] 9668198 0£161768]. (জুলাই) ১৯১৫ খ্রী। পৃ. [৬14৫০ 

্রস্থটির আখ্যাপত্র নিয়রূপ £ 
93929170501 130107291/10105121650 0017 076 1301911/01/13:816170191290) 

[301)611115/9905 01901070109. 13210772017, 3. [,/017010)2 0161)01/02105669/ 

11162 &. 050./0০01281115 13011011755./1915/121-0 £&5, 12. 

পুস্তকটি ব্রজেন্ত্রনাথের “বাঙ্গলার বেগম" গ্রস্থের সতীশচন্দ্ বর্মণ ও ব্রজেন্্রনাথ -কত অনুবাদ । 

ভূমিকা £ অক্ষয়কুমার মৈত্র। গ্রন্থের বিষয়বস্ত জিিনৎ-উন্নিসা, আলিবদরর বেগম, ঘসিটি, 
আমিনা, লুৎফ-উন্নিসা, রাঁবিয়! ও মুন্নি বেগমের জীবনেতিহাস। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত। 

পুস্তকটি পুনলিখিত হইয়া যছুনাথ সরকারের ভূমিকাঁসহ ১৯৪২ খ্ীন্টাবে পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। পুনঃপ্রকাঁশিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬1714-৬৪ | 

৩. নুরজহান্। ১৩২৩ বঙ্গাৰ। পৃ. %*+[২1+৮৬। সচিত্র। প্রমাণপন্ধীসম্থলিত। 
পুস্তকটির আখ্যাপত্র নিয়রূপ £ 

নূরজহান্ / শ্রীবজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়-প্রণীত / (শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি-এল্ 
লিখিত/ভূমিক! সম্বলিত ।)/১৩২৩/মূল্য ॥* আঁন। 

গ্রন্থের প্রকাশক মিত্র কোম্পানি । 
৪. বেগম সমরু । শ্রাবণ ১৩২৪। পৃ. ৮/০+-[২1--১২২। সচিত্র । 

পুস্তকটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নে গরদত্ত হইল : 
আট-আনা। সংক্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ/বেগম সমরু/শ্ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ 

শ্রাবণ-১৩২৪ 

পুস্তকটির “নিবেদন” জলধর সেন-কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় 
আগ সন্স। 

৫. মোগল-যুগে জ্রীশিক্ষা । আষাঢ় ১৩২৬। পৃ.৬/,+২+৪৪। সচিত্র। 

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

মোগল-যুগে স্্ীশিক্ষা/শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ 
সরকার,/এম্এ, পি-আর-এস্, আই-ই-এ%/লিখিত ভূমিকা সম্বলিত 1/১৩২৬/আধাঢ়/যূল্য 

॥৮০ আনা । 

গ্রন্থের বিষয়বস্তু মোগল শাসনকালে মুসলমান অস্তঃপুরিকাঁগণের শিক্ষার আলোচন]। 

প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আযাণড সন্স। 

৬. মোগল-বিদুবী। (ফান্তন ১৩২৬)। পৃ. [৪14+১১৬+[২]। প্রমাণপঞ্ধীসম্বলিত। 
পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ £ 

মোগল-বিছুষী/রত্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রণীত/মোস্লেম্ প্রির্টিং এগ পাবলিশিং 
কোম্পানী/লিমিটেড, / ২৮৫।৯, বহুবাজার স্বীটও কলিকাতা |/যূল্য ১২ টাকা 
পুস্তকের বিষয্ববস্ত জেবউন্লিস৷ ও গুলবদনের জীবনকাহিনী । 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 

৭. জহান্আর|। (জ্যেষ্ঠ ১৩২৭)। পৃ. ১০+1[২1+৯২। সচিত্র। প্রমাণপণ্সী- 
সন্বলিত। ্ 

গ্রন্থের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

জহাঁন্-আরা1/(€ এতিহাসিক চিত্র)! শ্রীবুজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দি নরদার্ণ বুক 

ভিপো১/১৩৭ নং কর্ণওয়ালিস্ স্বাট, কলিকাতা |/মূল্য ১।* 

গ্রন্থের “ভূমিকা” যছুনাথ সরকারের লিখিত। প্রকাশক টেম্পুল্ প্রেসের পক্ষে এস. বি. 
চক্রবর্তাঁ। 

“ইহাতে শুধু যে জহান্-আরার দেব-চরিত আছে এমন নহে, পারিপান্থিক সমস্ত 

ঘটন। ও ব্যক্তিগণও বণিত হইয়াছে । ইহা! একাধারে জীবনী 'ও ইতিহাস।” (“ভূমিকা”) 

৮. রাজা-বাদশা। বৈশাখ ১৩২৮। 
গ্রস্থের ভূমিকা! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত। পুস্তক্টি ইতিহাসের গপ্পের সংগ্রহ । ২য় 

সংস্করণ £ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. 1৪14-৬২, সচিত্র, প্রকাশক এম. পি. সরকার আগ সন্দ। 

৯. রণডন্কা। ভাদ্র ১৩২৯। পৃ. [২]+৩৯। সচিত্র । ৪টি এতিহাসিক গঞ্নের সংগ্রহ । 
পুস্তকের আখ্যাপত্ররের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 

রণ-ডস্কা/শ্রব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/এম-সি-নরকার এণ্ড সন্দ/৯*।২এ হারিসন 

রোড, কলিকাঁতা/১৩২৯-_ভাদ্র/মূল্য বারো আনা 

১০. দ্দিল্লীশ্বরী । বৈশাখ ১৩৩০ | পু. [২]+১১৮। সচিত্র। প্রমাণপপ্জীসন্বলিত | 

আখ্যাপত্র নিক্নর্ূপ £ 
আট-আন। সংস্করণ-গ্রশ্থমালার সপ্তাশীতিতম গ্রন্থ/ ধিলীশ্বরী/বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়/গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স / ২০৩।১।১ করণণওয়ালিস্ স্ত্রী, কলিকাতা/ 

বৈশাখ--১৩৩০ 

বিষয়বস্তু রাজিয়। ( পৃষ্ঠ। ১-৫০ ) ও নূরজহানের (পৃষ্ঠা ৫১-১১৩ ) জীবনকথা | 
১১. কেল্লাফতে । আধষাঢ ১৩৩১। গন্পগ্রস্থ। ২য় সংস্করণ £ শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ. ৫৭) 

সচিত্র, প্রকাশক রঞ্চন পাবলিশিং হাউিস | 
১২. 396গা। 98100. (সেপ্টেম্বর ) ১৯২৫ শ্ী। পৃ. 1117২11২২৮1 - সচিত্র । 

প্রমাণপন্নীদম্বলিত। বেগম সমরুর জীবনেতিহাঁস পুস্তকটির বিষয়বস্ত। 
গ্রস্থের আখ্যাপত্র এইরূপ £ 

[39591 927010/155/131210120121)00) 39170111/5/101) 2 £015ড/010 091 

]80017861) 9210121 0].4১.১ 10-98-1২00, 92001 ৫. 901051/058100008/1925 

১৩, [81815 [90010701900 [055 181198101) €০0 চ:0618720. (মে )১৯২৬গ্রী। 

পৃ. ৬:14+৬৯। সচিত্র। 

আখ্যাপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল : | 
[২2091 7২21010901)]7) 1২055/180155101) 00 51819150/02560] 07 01- 



৬০ র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৭৪ 

9101151)60 1900105/5/73191017010170]) 99011০101/]ব. 11. £25০1)0৬01)015 

&. 0:0./05910066911 926 

১৪. 108৬া॥ ০6 ৩ 11918. (জুলাই ) ১৯২৭ শ্রী। পু. ৮11+[১1+১২৬। 

আখ্যাপত্র নিয়রূপ £ 

[02৬0 0 ৩ [0019/195/1310101)0101720) 132100101/400101 01 13989] 

9710101) 20০./10]) 2: 6018ড/010/05/91 5:৮৪ 0096607৮, 7৮, 0751-0, 

০1101 &.90115/09100069/1 927 

পুস্তকটি [10 5005651 15061110210. 13010891, 1201001 [9591)17001)11121109- 

081001521101) এবং 12076 0011989 0£ ছ০৮ ৬/1111917) এই তিনটি প্রবন্ধের সংকলন । 

১৫. শিবাজী মহারাজ । ( ফাল্তন ১৩৩৫ )। পৃ. [৬]+৮০। সচিত্র । 
আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

শিবাঁজী মহারাজ/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/এম-সি-সরকার এগু সন্স/কলিকাতা 
গ্রন্থটি শিবাজীর জীবনের ৪টি কাহিনীর সংকলন। “পরিচয়” যছুনাথ সরকার কর্তৃক 

লিখিত। 

১৬. বিষ্ভাসাগর-গ্রসঙ্গ । ( বৈশাখ ) ১৩৩৮। পৃ. ২৬+[২]+১২২+[২]। সচিত্র। 

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 
বিগ্ভাসাগর-প্রসঙ্গ / শ্রাব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত / মহামহোপাধ্যায় ডক্টর 

শ্রীহরপ্রসা্দ শাস্ত্রী, সি, আই. ই. / লিখিত ভূমিকা / গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স/ 
কলিকাতা/১৩৩৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী, গ্রস্থাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রস্থের আলোচ্য। 

১৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা । ৩ খণ্ড। ১ম খণ্ড (১৮১৮-৩৭ গ্রী)ঃ প্রথম 

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ২+/৬/০+-২২৪, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিয়রূপ : | 
সাহিত্য-পরিষদ-গ্রস্থাবলী--৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথ//প্রথম খণ্ড/১৮১৮-১৮৩/ 

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, কলিকাতা 
১৩৩৭৯ 

গ্রন্থটি ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ শ্রীস্টাবৰ পর্বস্ত “সমাচার দর্পণ, পত্রিকা হইতে লব্ধ বাঙ্গালী- 
জীবনসম্বন্বীয় তথ্যের সংকলন । পরিশিষ্টে সমাচার চন্দ্রিকা” ও “ঙ্গদৃত' পত্রিকার তৎকালীন 

কয়েকটি খণ্ড হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রস্থমধ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশের 
শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতি স্থ্বিস্তত্তভাঁবে 
প্রদত্ত হইয়াছে । ভূমিকা! লেখকের লিখিত। 

২য় খণ্ড ( ১৮৩০-৪ শ্রী): প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪০, পৃ. ১/।*+৫১৫, সচিত্র, 

আধখ্যাপত্র নিমরূপ £ 

মাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী-_-৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথা/দ্বিতীয় খণ্ড/১৮৩*- 



খ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ 

১৮৪০[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, 
কলিকাতা/১৩৪ ০ 

গ্রন্থটি ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত সমাচার দর্পণ, পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গদেশের 
শিক্ষ1, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যসংকলন। পরিশিষ্টে "সমাচার চন্দ্রিকা, 

হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে । 

৩য় খণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট ): প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪২, পৃ. ॥৬/০+৪৬৮, 

সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 
সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রস্থাবলী-_-৮২/সংবাদপত্রে সেকালের কথা/তৃতীয় খণ্ড/শ্রীবজেন্ নাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্দ্ মন্দির, কলিকাতা/আষাঁঢ 
১৩৪২ 

গ্রস্থটির ১-১৯০ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টম্বরূপ এবং ১৯১-৪৩২ পৃষ্ঠা ২য় খণ্ডের পরিশি্ট- 

স্বরূপ রচিত। 

১৮, বনীয় নাট্যশালার ইতিহাস। জা ১৩৪০ । পৃ. ॥০70০+২২৩। 

গ্রস্থটির আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রস্থাবলী--৮৩/বঙ্সীয় নাট্যশাঁলার ইতিহাস/শ্রাব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়/প্রণীত/শ্রীহশীলকুমার দে, এম. এ.১ ডি. লিট্./লিখিত ভূমিকা-সহিত/বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির/কলিকাতা/১৩৪০ 
হেরামিম লেবেডেফ কর্তৃক প্রথম বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইতে শুরু করিয়া হিন্দু 

থিয়েটার, জোড়ার্সাকো নাট্যশালা, বেলগাছিয়া নাট্যশাল! প্রভৃতি সখের নাট্যশালার 

বিকাশের মধ্য দিয়! ক্রমে ন্যাঁশন্যাল থিয়েটার, বেঙ্গল খিয়েটার ইত্যার্দি সাধারণ রঙ্গালয়ের 

বিবর্তনের মাধ্যমে ১৮৭৬ গ্রীস্টাব্ষ পর্বস্ত বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের ধারাবাহিক ইতিহাস এই 

গ্রন্থের বিষয়বস্ত । | 

১৯. বাঙাল! সাময়িক পত্রের তালিকা । আশ্বিন ১৩৪০ । পৃ. ৮০+১৯৮ 

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ | 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্গ্রস্থাগার/( ১৩৩৭ বঙ্গাব্ধ পর্য্যন্ত সংগৃহীত )/বাঙ্গাল! সাময়িক 

পত্রের তালিকা/আশ্বিন, ১৩৪০ 
আখ্যাপত্রে সংকলয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার স্বাক্ষরিত ভূমিক! 

হইতে বোঝা যাক ষে গ্রস্থখানি তাহারই সংকলিত £ 

"এই তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার গত বৎসর পরিষদের পুস্তকাঁলয়-সমিতি আমার 
উপর অর্পন করেন। পরিষর্দের কর্মচারী শ্রীযৃত শশীব্্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ 

, দ্বাশের সহকারিতায় কয়েক মাসের পরিশ্রমে আমি বর্তমান তালিকাখানি সম্বলন করিতে 

সমর্থ হইয়াছি।” 



৬২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বধ ৭৪ 

২০. দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। মাঘ ১৩৪২। পৃ. ॥*+১২৪ 
11০ | 

পুস্তকটির আখ্যাঁপত্র নিম্নরূপ £ 

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী--৮৬|দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস/প্রথম খণ্ড/১৮১৮- 

১৮৩৯/শ্রীব্রজেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রগ্চন পাব্রিশিং হাউস্/২৫।২, মোহনবাগান রো, 

কলিকাতা/১৩৪২ 

পুস্তকটির বিষয়বস্তু ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীস্টান পর্বস্ত প্রকাশিত বালা, হিন্দী, উদ ও 

ফাঁসাঁ সাময়িক-পত্রের বিবরণ। ইহাঁর বিষয়বস্ত পরে “বাংলা সাময়িক-পত্র” গ্রন্থের ১ম 

থণ্ডের অন্তভূক্তি হয়। 

২১. পরিষণ-পরিচয় । কাতিক ১৩৪৬। পৃ.৮/০+২০২+৩৬+১৬। 
আখ্যাপত্রের অন্থলিপি এইরূপ £ 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী-_-৮৮ / পরিষৎ-পরিচয় / কাধ্যনির্বাহক-সমিতির 

পক্ষে/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/কর্তৃক সঙ্কপিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ২/কলিকাতা৷ 
্রস্থটির বিষয় বঙীয়-সাহিত্য-পরিষর্দের আর্দি হইতে পুস্তকপ্রকাশের কাল পর্যস্ত 

ধারাবাহিক ইতিহাস। 
২২. বাংল! সামগ্িক-পত্র। ২খগুড। ১মখণ্ডঃ প্রথম প্রকাশ মাথ ১৩৪৬, পু. 

॥* 1৩৩৬, সচিত্র, আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ 

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী--৮৬/বাংল। সাময়িক-পত্র / ১৮১৮-১৮৬৭ / শ্রীব্রজেন্্রনীথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়/রঞন পারিশিং হাঁউস/২৫।২ মোহনবাগান রে।, কলিকাতি।/১ ৩৪৬ 

প্রথম খণ্ডের “নিবেদন? অংশে ব্রজেন্ত্রনাথ লিখিয়াছেন £ 

“কোন্ কোন্ ব্াক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সামধ্িক-পত্রের মধ্য দিয়া! বাংলা দেশের 
সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, অনেক দিন হইতেই তাহার একটি 
নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার বাঁসনা ছিল। ১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 
«দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড এই নাঁমে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ ্রীষ্টা পর্যন্ত 
বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস আমি প্রকাঁশও করিয়াছিলাম। বর্তমান পুস্তকে সেই 
পুস্তকাস্তর্গত সমুদয় অংশ পরিবত্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে ।” 

২য় খণ্ড (১৮৬৮-১৯০* শ্রী): প্রথম প্রকাঁশ মাঘ ১৩৫৮১ দ্বিতীয় সংস্করণ আধা 
১৩৫৯, পৃ. ১৯৮, প্রকীশক বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

২৩. জাহিত্য-সাধক-চরিভমালা । এই গ্রস্থমালার অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ-লিখিত 
পুস্তকগুলির প্রথম প্রকাশকাল মাঘ ১৩৪৬__অগ্রহীয়ণ ১৩৫৯। প্রত্যেক গ্রন্থে সাহিত্য- 
সাধকের জন্ম, ছাত্রজীবন, চাকরি, মৃত্যু, গ্রস্থীবলী, বাংলাসাহিত্যে অবদান প্রভৃতি বিষয় 
আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে । কোনও কোনও গ্রন্থ সচিত্র। প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ। 



খ্যা ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৬৩ 

্রস্থমালার অন্তভূক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত পুস্তকগুলির গ্রন্থ-সংখা ও নাম প্রদত্ত হইল £ 
১. কালীপ্রসন্ন সিংহ ২. কষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য ৩. মৃত্যুগয় বিগ্যালস্কার 
৪. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. রামনারায়ণ ভর্করত্ব ৬. রামরাম বস্থু ৭. গঙ্গাকিশোর 

ভট্টাচার্য্য ৮. গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৯. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্ঘন্বামী ১০. 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ব ১২. অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩. জয়- 
গোঁপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৪. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিত ১৬. রাম- 

মোহন রায় ১৭. গৌরমোহন বিগ্যালঙ্ার, রাঁধাযোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ব 
হালদার ১৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৯. প্যারীচাদ মিত্র ২০. দীনবন্ধু মিত্র ২২. বঙ্কিমচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাঁধায় 'ও সজনীকান্ত দাস-প্রণীত ) ২৩. মধুক্দন দত্ত 
২৪. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্ন্দ্র মিত্র ২৫. বিহারীলাল চক্রবর্ভাঁ, স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
বলদেব পালিত ২৬. শ্যামাচরণ শম্মমরকাঁর, রামচন্দ্র মিত্র ২৭, নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ 

২৮. ম্বর্ণকুমাঁরী দেবী ২৯. মীর মশার্রফ হোসেন ৩০. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম 
বিছ্যাৰাগীশ, গিরিশচন্দ্র বি্যারত্ব,। লালমোহন বিগ্ভানিধি ৩১. যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাতৃষণ 

৩২. সপ্জীবচন্দ্র চট্টোপাঁধায় ৩৩. হেমচন্ত্র বন্দ্ে!পাধ্যায় ৩৪. উন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩৫. হরিনাথ মজুমদার ৩৬. ট্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৮. যোগেন্্রন্দ্র বন্থ ৩৯. অক্ষয়চন্র সরকার, রামগতি ন্যান্সরত্ব ৪০. রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 

৪১, নবীনচন্দ্র সেন ৪২. গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বস্থ ৪৩. তৃদদেব মুখোপাধ্যায় 

৪৪. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৬. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭. নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর 

৪৮. রাঁজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০. রাজরুষ্জ রায় ৫১. মনোমোহন বন্থ ৫২. শরৎচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায় ৫৩. হরিশ্ন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র ৫৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
৫৫. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৬. অক্ষয়কুমার বড়াল ৫৭. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
৫৮. কামিনী রায় ৫৯. মানকুমারী বস্থ ৬০. বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর, স্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬১. দেবেন্দর- 

নাথ সেন ৬২. স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি ৬৩. সত্যেন্্রনাথ দত্ত ৬৪. অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় 
৬৫, রমেশচন্জ্র দত্ত ৬৬. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৭. সত্যেন্্র 

নাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বন্থ্, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৮. জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর, কালী প্রসঙ্গ 
কাব্যবিশার্দ ৬৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৭০. রামেন্্র 
সুন্দর ত্রিবেদী ৭১. রামদ্াস সেন, রজনীকান্ত গুধ, নিথিলনাথ রায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অতুলকুষ্ণ মিত্র ৭৩. হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭8. গোবিন্দচন্দ্র দাস ৭৫. শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৬. অঙ্ষয়- 
চন্্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭. চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃ 
বস্থ ৭৮. নন্দকুমার ন্তায়চুধ্চ, জয়নারায়ণ তর্কপর্ধানন ৭৯. রজনীকান্ত সেন ৮০. ছ্বারকানাথ 

গঙ্গোপাধ্যায় ৮১. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্ত্রকুমার রায় ৮২. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩. চন্দ্রনাথ বন্ধ, নবরুষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুণড ৮৪. ভূবন- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৮৫. দামোদর মুখোপাধ্যায় বিগ্ভানন্দ, উষেশচন্ত্র 



৬৪ | সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 

বটব্যাল বিদ্যালক্কার, শ্রশচন্দ্র মজুমদার ৮৬. শিশিরকুমার ঘোঁষ ৮৭. অধরলাল সেন, 
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তাঁ, যোগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় ৮৮. ক্যাপ্টেন জেম্স ই্টিওয়ার্ট ৮৯. চতুষ্পাঠীর 
যুগে বিদুধী বঙ্গমহিলা, লিপিতত্ববিশারদ কমলাকান্ত বিচ্যালঙ্কার ৯*. দীনেশচন্দ্র সেন, 
সখারাম গণেশ দেউস্কর ৯১. গিরিশচন্দ্র বন্থু ৯৩. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪. প্রমীলা 
নাগ, নিরুপমা দেবী। 

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমা'লা"র অন্তর্গত একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রের অনুলিপি দৃষ্াস্তস্বরূপ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থটির নাম “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়”, রচয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও সজনীকাস্ত দাস, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৯ এবং পৃষ্ঠাসংখ্য। ১০২। গ্রন্থটি সচিত্র । 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা য়/শ্রীব্জেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যা য়/শ্রসজনীকাস্ত দাস/বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষৎ/২৪৩।১) আপার সারকুলার রোড/কলিকাতা 

২৪. বরুবীক্দ-গ্ন্থ-পরিচয় । ২.পৌষ ১৩৪৯। পৃ. |০-4-৭১7-1৮০ | 

পুস্তকটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী_-৮৯ / রবীন্তর-গন্থ-পরিচয় / শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীপজনীকান্ত দাস-লিখিত ভূমিক। / সাহিত্য-নিকেতন / পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, 

বেলগাঁছিয়া/কলিকা'তা৷ 
পুস্তকের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থপঞ্জী। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 

ও গান, ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি অন্তভূকক্ত হইয়াছে। 

২৫, 32076811 9698০ : 1795-1873. (জাহুরারি) ১৯৪৩ শ্রী । পৃ. 1114 [২117৫৮। 

আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

13017£911 5675০/1795-1873./75/7):21200127 1861) 13217011০2//10) 2 

ঢ0:০৬01:0 0511). ১010161 ঘ00010 01790001001 0, £&১- (02170, 150 

([,0150077)/721791098, 10101655501 06 [1701910 [,10601150105 থে 11101066105 11) 006/ 
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২৬. মহারাণ। প্রভাপপিংহ । ৯ মাঘ ১৩৪৯। পৃ. ২২। ইতিহাসের গল্প। 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ £ 

মহারাণা গ্রতাপসিংহ/শ্রব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সাহিত্য-নিকেতন/পি ৩২, মন্মথ 
দত্ত রোড, বেলগাছিয়া/কলিকাতা 

২৭. বজীয় নাট্যশাজা £ ১৭৯৫-১৮৭৩। ১ ফাল্গুন ১৩৫০ | পৃ. ৭৬। বিশ্ববিস্তা- 
সংগ্রহ-১৫ | 

আখ্যাপত্রের অন্থুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

বঙ্গীয় নাট্যশালা/১৭৯৫-১৮৭৩/শ্রব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২, 
বস্থিম চাটুজ্যে স্্ীট/কলিকাত। 



সংখ্যা ২ ব্রজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ 

লেবেডেফ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশাল হইতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার পর্যস্ত নাট্যশালার 
ইতিহাস- সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা এবং কয়েকজন নাট্যকারের নাট্যগ্রস্থের 
তালিকাসহ ৷ 

২৮. বাংল! সামরিক সাহিত্য £ ১৮১৮-১৮৬৭। চৈত্র ১৩৫১) পৃ. ৮৬1 বিশ্ব- 
বিদ্যাসংগ্রহ-_-৩৩ | 

আখ্যাপঞ্জ নিম্নরূপ £ 

বাংলা সাময়িক সাহিত্য/১৮১৮-১৮৬৭শ্রীবজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী 
্রস্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ত্রী, কলিকাতা! 
বিষয়বস্ত “দিগদর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) হইতে “নব পত্রিকা” ( নভেম্বর ১৮৬৭) পর্যস্ত 

সাময়িক-পত্রের বিবরণ । 

২১৯. শরগুচজ্দের পত্রাবলী । ফাল্গুন ১৩৫৪ । পৃ. ১৯৬+১৯*। সচিজ্র। 
আখ্যাপত্রের অনুলিপি দেওয়া হইল £ 

শরৎচন্দ্রেরে পত্রাবলী/শ্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত/বুকল্যাণ্ড লিমিটেড/ 

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাঁশক/১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা 

শরৎচন্দ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপত্ধী, গ্রস্থতালিকা, রেঙ্কুনের পত্র ও বিবিধ পত্র 
গ্রন্থটির বিষয়বস্ত। 

৩০. কঙ্িকাঁতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাপ। ১ম খণ্ড £ ১৮২৪-১৮৫৮। প্রকাশকাল 

(আশ্বিন ১৩৫৫ । পৃ. [৬1+৯০। সচিত্র। ভূমিকা ঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী । প্রকাশক ঃ 
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ । 

আখ্যাপঞ্জ নিয়রূপ £ 

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের / ইতিহাঁস / (কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূরতি উৎসব 
উপলক্ষ্যে জয়স্তী গ্রন্থ )/গ্রথম খণ্ড £/১৮২৪-১৮৫৮/্রাব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়/প্রণীত 

৩১. আচার্য শ্রীধুনাথ সরকার । ২৪ মাঘ ১৩৫৫। পৃ. ১২+৩। সচিজ্ঞ। 

(প্রকাশক £ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ )। 
পুস্তকটির আখ্যাপত্রের অন্কুলিপি নিম্নরূপ £ 

আচার্য শ্রীধছুনাথ সরকার/( সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাপপ্বী ও মানপত্জ )/অষ্টসপ্ততিতম 
বর্ষ পরিপুতি. উপলক্ষে সম্ব্দনা/শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক সঙ্কলিত/২৪ মাঘ 
১৩৫৫/৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ 

. . ৩২. পরিবৎ-পরিচয় €১৩০০-১৩৫৬ )। ফাল্গুন ১৩৫৬ পৃ. ৯৬। 
আখ্যাপজের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল £ | 

এ পরিষং্পরিচয়/(১৩*-১৩৫৬) / ভ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / সম্পাদক £ বঙ্গীয়- 
' সাহিত্য-পরিষৎ্/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড/কলিকাতা 
প্রাসঙ্গিক কালে পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত। 

৯ 



৬৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

৩৩. শ্রীসজনীকাস্ত দাস। ৯ ভাত্র ১৩৫৭। পৃ. ৪২। সচিত্র। 
পুস্তকের আখ্যাপত্্র এইব্প £ 

শ্রীদজনীকান্ত দাস/পঞ্চাশত্বম বাধিক জন্মদিন উপলক্ষে/শীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাম/ 

প্রণীত 

সজনীকাস্তের জীবনী, গ্রন্থপপ্ধী, সাময়িকপত্র-সম্পা?ন, চিত্রনাটা-প্রণয়ন প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়াছে । প্রকাশক £ শনিরঞ্ন প্রেস। 

৩৪. শরণ-পরিচয় । মাঘ ১৩৫৭। পৃ. ১৩০। সচিত্র। 
পুস্তকের আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 

শরৎ-পরিচয়/শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রগ্চন পাবলিশিং হাউস/৫৭ ইন্জ বিশ্বাস 
রোড, বেলগাছিয়া/কলিকাতা-৩৭ 

শরংচন্দ্রের জীবনী, রচনাবলী, পত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত ঘটনাপদ্ধী আলোচিত হইয়াছে । 
প্রকাশক £ রঞ্চন পাবলিশিং হাউস। 

৩৫. বঙ্গসাহিত্যে নারী । মাঘ ১৩৫৭। পৃ. ২৮+[৩]। বিশ্ববিষ্ভাঁসংগ্রহ--৮৩। 
আখ্যা পত্র নি্নব্প £ 

বঙ্গসাহিত্যে নারী/শ্রব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় /বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়/২ বঙ্কিম চাঁটুজ্যে 

স্ী/কলিকাতা . 
“গত শতাব্দীর শেষ পাঁদ পর্যস্ত বঙ্গসাহিত্যে যেসকল মহিলা বিশিষ্টত। অর্জন করেন, 

এই গ্রন্থে তাহাদের পরিচয় ও রচনাঁপত্ধী দেওয়া হইয়াছে”। 
৩৬. আমগ্সিকপত্র-সম্পাদনে বজলারী । ফাল্কন ১৩৫৭। পৃ. ৩৪+[৩]। সচিজ্র। 

বিশ্ববিগ্যাসংগ্রহ--৮৪ | 

আখ্যাপত্র এইরূপ £ 

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী/শ্রব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধযা়/বিশ্বভারতী ্রন্থালয়/ 
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে হ্রীট/কলিকাতা৷ 

বিষয়বস্ত মহিলা-পরিচালিত বাংল! পত্রপত্রিকার বিবরণ । 
৩৭. শরগুচজ্জের রচনাবজী। আধা ১৩৫৮। পূ. ২+২+৩৭৯। 
আখ্যাপত্রের অনুলিপি নিম্নরূপ £ 

শরৎচন্দ্রের/রচনাবলী/ভ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সঙ্কলিত/গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
সন্স /২*৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রীট''কলিকাতা-৬ 
শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার সংগ্রহ । শরৎচন্দ্ের সংঙ্গিষ্ত জীবনকথা ও 

কালাহ্ুক্রমিক গ্রস্থতালিক] -সহ্। 

৩৮, জীয়াদকষ্ পরমহংস ( সঙ্গলাজস্সিক ছুটিতে )। জ্যেষ্ঠ ১৩৫৯। পৃ. ৮/*+ 
২৪৬। সচিত্রে। প্রীরামকচের হস্তাক্ষরসন্বলিত। ত্রজেজ্নাথ ও সজনীকাত্ত দাস কর্তৃক 
সংকলিত। 



খা ২ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ 

আখ্যাঁপত্ত নিষ্রূপ : 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস/(সমসাময়িক দৃষ্টিতে),শ্ীরজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়/শ্রীসজনীকান্ত 
দাস/রঞুন পাবলিশিং হাউস/৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ 
সমকালীন সাময়িক-পত্র ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা, সমসাময়িক স্থধিবৃন্দের স্মৃতিকথা, 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজী গ্রশ্থের তালিকা! প্রভৃতি আলোচ্য গ্রন্থের 
বিষন্বতূক্ত | 

৩৯, মোগল-পাঠান। আষাঢ ১৩৫৯। পু. 1৮০+[২1+১৩০। সচিন্র। 

পুস্তকের আখ্যাপত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল £ 
প্াব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/মোগল-পাঠান/রঞ্চন পাবলিশিং হাঁউস/৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস 

রোড, কলিকাতা-৩" 

পুম্তকটি পূর্বপ্রকাশিত “রাঁজা-বাঁদশী” 'রণ-ডঙ্কা” ও “কেল্লা-ফতে গ্রন্থত্রয়ের সংকলন । ১৫টি 
এঁতিহাঁসিক গল্প ইহার অস্ততূক্ত হইয়াছে । ভমিক] : ষছুনাথ সরকার । 

খ. ব্রেজেন্্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রচ্ছের তালিক। 
১. ছুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমাল!। ১৩৪৩-৪৬ বঙ্গাব্ঘ। প্রাচীন ও দুপ্রাপ্য বাংলা গ্রন্থের 

নৃতন সংস্করণ। গ্রস্থমালার অন্তর্গত প্রথম ১১ খানি গ্রন্থ ব্রজেন্্রনাথের সম্পাদিত : 

১, কলিকাতা কমলালয় ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় )£ ১৩৪৩ বঙ্গান্দ ২. মহারাজ কৃষংচন্ত্ 
রায়স্য চরিত্রম্ (রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ) £ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৩. রাঁজ৷ প্রতাঁপাদদিত্য চরিত্র 
(রামরাম বন্থু )£ ১৩৪৩ বঙ্গাৰৰ ৪. বেদান্ত চন্দ্রিক। (মৃত্যুগয় বিছ্যালঙ্কার) ; ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ 

৫. ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট (তাঁরিপীচরণ মিত্র) ; ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৬. স্্রীশিক্ষাবিধায়ক (গৌরমোহন 
বিষ্চালঙ্কার) ৭. নববাবুবিলাস ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৮. পাষগুপীড়ন ( কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন ) £ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ৯. হুতোম প্যাচার নকৃশী, কল্্কেতার হাট্হদ্দ, হরিশ্ন্্ 

মুখোপাধ্যায়, বাবুদের দুর্গোৎসব £ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১০. বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (রঙ্গলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়) £ ১৩৪৫ বঙ্গাব্ষ ১১. ছুরাকাজ্কের বৃথ। ভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্চার্ধয) ; ১৩৪৬ 

বঙ্গাব। ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত মূল লেখকের জীবনী, গ্রস্থপপ্জী ইত্যাদি গ্রস্থগুলির অস্তভূক্ত 
হুইয়্াছিল। প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউন। 

২. ম্বত্যঞ্জর়-গ্রন্থাবলী । ১৩৪৬ বঙ্গাব্ঘ। ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত ভূমিকায় মৃত্যু্য় 
বিষ্ভালস্কারের জীবনী ও গ্রন্থপত্ধী। গ্রস্থাবলীর অস্ততুক্তি গ্রন্থ : বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, 
রাঁজাবলি, বেদাস্ত চন্দ্রিক, প্রবোধ চক্দ্রিক।, 41 480019£5 101 006 01652169596] 

0£ [8500 ৬৬০:91519. প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাঁউস | 

গন. জজেজ্জনাথ ও সজলীকান্ত দাস কর্ডক সম্পাদিত গ্রন্থের ভালিক! 
. ১, বিভাসাগর-গ্রন্থাবঙ্গী, ৩ খণ্ড । ১০৪৪-৪৬ বঙ্গাৰ। ১ম খণ্ড ঃ সাহিত্য £ ফান্তন 

১৩$৪ ১ ২য় খণ্ড; সমাজ £ ফান্তন ১৩৪৫; ৩য় খণ্ড £ শিক্ষা ও বিবিধ £ চৈত্র ১৩৪৬। 
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সম্পাদন! £: স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। 
প্রকাশক : মেদিনীপুর বিগ্াসাগর-স্থতি-সংরক্ষণ-সমিতি । 

২. বন্কিম-রচলাবলী, ৯» খণ্ড। ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্ব। বন্ধিম-শতবাধিক সংস্করণ। 

প্রত্যেক গ্রন্থে ভূমিক। ও সংস্করণভেদে পাঠভেদ প্রদত্ত হইয়াছিল। এঁতিহামিক উপন্থাসগুলির 
ভূমিক1 : যছুনাথ সরকার । প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

৩. আলালের ঘরের দুলাল (টেকচাদ ঠাকুর )। জ্যেষ্ঠ ১৩৪৭। লেখকের 
জীবনীসহ ভৃমিকাসম্বলিত ৷ সচিত্র । প্রকাঁশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী £ অচলিত সংগ্রহ, ২.খণ্ড। ১৩৪৭-৪৮ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক : 
বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। 

৫. মধুসুদন-গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড । ১৩৪৭-৪৮ বঙ্গাৰব। ১ম খণ্ডঃকাব্য। ২য় খণ্ড: 

নাটক ও প্রহসন। সংস্করণভেদে পাঠভেদ, ছুবূহ শব্দার্থ ও ভূমিকাসহ। প্রকাশক ; বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ। 

৬. ভারতচক্দ-গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড । ১৩৪৯-৫০ বঙ্গাব্দ । ১ম খণ্ড ঃ মাঘ ১৩৪৯ ২য় 
থণ্ড ঃ ভাদ্র ১৩৫০। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

৭. বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা। ১৩৪৯-৫১ বঙ্গাবব | ১. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
( চৈত্র ১৩৪৯) ২. বলদেব পালিত (অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ) ৩. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ভাদ্র ১৩৫১)। প্রকাশক ঃ সাহিত্য-নিকেতন (১ম ও ২য় খণ্ড), বঙগীয-সাহিত্য-পরিষৎ 

(৩য় খণ্ড)। 

৮. দ্রীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড। ১৩৫০-৫১ বজা্ঘ। ১ম খণ্ড: নীলদর্পণ, নবীন 

তপস্থিনী, বিয়েপাঁগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী £( আঘাঢ় ১৩৫০-_ শ্রাবণ ১৩৫১)) 

২য় খণ্ড : স্থরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বা্$শ কবিতা, কমলে কামিনী নাটক, বিবিধ £ 
(অগ্রহায়ণ ১৩৫* _-ভান্র ১৩৫১)। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

৯. পালামে। (সপ্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় )। বৈশাখ ১৩৫১। প্রকাশক £ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ। 

১০. রামমোহন-গ্রন্থাবী) ১-৭ খওড। ১৩৫১-৫৯ বঙগাৰ। ১ম খণ্ড; বেদাস্তগ্রস্থ, 

বেদাস্তসার, পঞ্চোপনিষৎ £ (শ্রাবণ ১৩৫৮) ২য় খণ্ড ঃ শাস্ত্রীয় বিচার : ( আষাঢ় ১৩৫৯)) 
৩য় খণ্ড: সহমরণ : (অগ্রহায়ণ ১৩৫১)) ৪র্থ খণ্ড ঃ গায়ত্রী, অঙুষ্ঠান ইত্যাদি : (আযাঢ় ১৩৫ ৯)) 

₹ম খণ্ড; ত্রাঙ্গণ সেবধি, পার্দরি-শিষ্য সম্বা্দ £ (আধাঁঢ় ১৩৫৯) ৬ খণ্ড ঃ চারি প্রশ্নের বিচার 
প্রভৃতি £ ( ফান্তন ১৩৫২) ৭ম খণ্ড ঃ গৌড়ীয় ব্যাকরণ : (আধাঢ় ১৩৫৯)। সম্পাদকীয় 

টাকাসহ। প্রকাশক ; বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ০ * 

১১. শকুত্তল! ( ঈশ্বরচন্জ্ বিভ্যাসাগর )। অগ্রহায়ণ ১৩৫২। ভূমিকাসহ। প্রকাশক : 
টা নদাহিত্য-পরিষৎ। 

২. দিজেজলাল-গ্রন্থাবলী- (কবিতা ও গান)। ১৩৫৩. বঙ্গাব।, গ্রস্থাবলীর 
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অস্ততুক্ত গ্রন্থ : আর্ধ্যগাথা ( ১ম ও ২য় ভাগ ), আধাট়ে, হাসির গান, মন্ত্র, আলেখা, জ্রিবেণী, 
গান, 71১6 1,511০5 ০£ 159. প্রকাশক £ বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ | 

১৩. হুতোম পা্যাচার নক্শা, সমাজ কুচিত্র; পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোত্সব 
( যথাক্রমে কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামসর্ববন্থ বিদ্যাভৃষণ )। বৈশাখ ১৩৫৫। 

্রন্থকারগণের সংক্ষি€্ধ জীবনীসহ | প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

১৪. লীতার বনবাঙ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর )। আশ্বিন ১৩৫৫। প্রকাশক : বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ। 

১৫. রামেক্দ্-রচনাবলী (রামেন্রনুন্দর ত্রবেদী ), ১-$ খণ্ড । ১৩৫৬-৫৭ বঙ্গাব। 
১ম খণ্ড : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা : ( আষাঢ় ১৩৫৬); ২য় খণ্ড ঃ কর্মকথা, 
চরিতকথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ ;( আশ্বিন ১৩৫৬ )7 ৩য় খণ্ড  শব-কথ, বিচিত্র জগৎ, যজ্-কথ! ঃ 

(ফাস্তন ১৩৫৬) ধর্থ খণ্ড ঃ নানা কথ!, জগং-কথা, পুগুরীককুলকীত্তিপঞ্জিক : ( আষাঢ 
১৩৫৭ )7 ৫ম খণ্ড £ এতরেয় ব্রাহ্মণ ঃ€( মাঘ ১৩৫৭ )। প্রকাশক ঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং । 

১৬. সারদ্ামজল (বিহারিলাল চক্রবর্তী )। ফাল্গুন ১৩৫৬। প্রকাশক £ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ। 

১৭. মিল! (স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার )। বৈশাখ ১৩৫৭। প্রকাশক : বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ। 

১৮. শরগুকুমারী চৌধুরনীর রচনাবলী । শ্রাবণ ১৩৫৭। প্রকাশক £ বঙগীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ। 

১৯. স্বর্ণলতা (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় )। কাতিক ১৩৫৭। প্রকাশক £ বঙ্গীম়- 

সাহিত্য-পরিষৎ। 
২০. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী; ২ খণ্ড। ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গান্দ। ১ম খণ্ড 

(ভূমিকাসহ ): ফাস্তন ১৩৫৭ ? ২য় খণ্ড ( জীবনকথাসম্বলিত ভূমিকাসহ ): আষাঢ় ১৩৫৮। 

প্রকাশক £ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। | 

. ২১, পক্ষিনী উপাখ্যান (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় )। আশ্বিন ১৩৫৮। প্রকাশক £ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

২২, সেকাল আর এ কাল (রাজনারায়ণ বনস্থ)। আশ্বিন ১৩৫৮। প্রকাশক £ বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ। 

২৩. বলেক্দ্র-গ্রন্থাবঙী ( বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর )। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯। সচিআ। গ্রন্থের 

অস্ততুক্ত : চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনা । তৃমিকা £ সজনীকাস্ত দাস। 

প্রকাশক £ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 

পর ৃ সাময়িকপঞ্জে প্রকাশিত রন! 
... :.বিভিক বাংল! ও ইংরেজী সাময়িকপত্রে ব্রজেন্্নাথের বহু রচন! প্রকাশিত. হইয়াছিল । 
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পত্রপত্রিকায় প্রকাঁশিত রচনাগুলির সম্পূর্ণ তালিক! প্রণয়ন করা সুসাধ্য নহে এবং এ-সকল 

রচনার অধিকাংশই পরবতীকালে গ্রস্থাকারে সংকলিত হওয়ায় পৃথক বিস্তারিত তালিকার 
প্রয়ৌোজনও সীমাবদ্ধ । নিয়ে নান! সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনার নিদর্শন হিসাবে কতকগুলির 

তালিক। সন্গিবিষ্ট হইল £ 

প্রবন্ধের নাম 

আর্য বর্তত 
আলিবদ্র্২-বেগম 

জিন্নতুন্দিসা বেগম 
বেদাদি গ্রন্থে সুধ্য 

এঁতিহাজিক চিন্ত 
তুর্কজাতির উৎপত্তি 
চীনের উৎসব 
আধুনিক আরব্জাতি 
কোরাণ সৃরিফ 

এ 

| খোকা-খুকু 
বুদ্ধির বহর ( ধতিহা'সিক কাহিনী ) 
মোগল-পাঠান (এ) 

গরীবের মাবাপ (এ) 

ওমরার উপস্থিত-বুদ্ধি (এ) 

শের শার চালাকী (এ) 

নিমকের মান (এ) 
ফফীর না স্থলভান? (ঞ) 
খোদা দেনেওয়ালা (এ) 

'মান-রক্ষা (এ) 
| দেশ 

ঈশ্বর গুপ্ঠের আমলের মহিলা-কবি 
: ঞঁ 

| পঞ্চপুষ্প 

'“প্যারীটাদ মিত্র” (আলোচন। ) 
সেকালের কথা (প্রাচীনপঞ্জী ) 

এ 

পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্য। 

১৩১৯ ভাদ্র 

ঠট পৌষ 

১৩২০ বৈশাখ 

১৩১৬ অগ্রহায়ণ 

ষ্ঠ 

% 

১৩১৭ বৈশাখ 

5 

ফাস্ধন 

চৈত্র 

আষাঢ় 

১৩৩০ জট 

৫৫ 

টি 

কাতিক 

» অগ্রহায়ণ 

চৈত্র 

১৩৩১ বৈশাখ 

ঞট 

ঠ্ট 

পৃষ্ঠা 

৩২৫-৩২৯ 

৬৪৬-৬৪৯ 

২৩-৩১ 

৩৭১-৩৭৭ 

৪৯৫-৫৪০৭ 

৫৪৪-৫€৬ 

৩৩০-৩৪ 

১২১-১গ৩ 

৪৮-৫১ 
২৫২-২৫৬ 
৩১৬-৩১৮ 
৪৭৩-৪৭৫ 

১৩-১৬ 
৪৬-৪৯ 
৯৬-৯৮ 

১২৮- ১৩৩ 

২১৭-২২১ 

১৩৪২৭ অগ্রহায়ণ . ৬৩-৬ 

৮ 

১৩৩৭ মাঘ 

১৩৩৮ বৈশাখ 
সো 

২৬৫-২৬ 

€৬৭ 

৮৯-১৬১ 

২৩১-২৩৮ 



সংখ্যা ২ ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৭১ 

প্রবন্ধের লাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা 
প্রবাসী 

হিন্দুকুমারীদের গঞ্গাবক্ষে প্রদীপ ভাপান প্রথা (আলোচনা ) ১৩১৭ জৈযয ১৭৯ 
লুৎফ-উন্লিসা বেগম ১৩১৯ পৌষ ২৬৬-২৭১ 

রাজিয়ার শেষজীবন ১৩২৮ পৌষ ৩৭১-৩৭৫ 

রামমোহন রায় ও সংবাদপজের স্বাধীনতা ১৩৩৬ বৈশাখ ১২-১৮ 
রামমোহন রায় ও রাজারাম » অগ্রহায়ণ ২১৯-২২৯ 

বাংল ভাষায় প্রথম সংবাদ-পত্র » ফাল্তন ৬৫৫-৬৫৬ 

“রামমোহন রায় ও রাঁজারাম” £ প্রত্যুত্তর (আলোচন! ) « চৈত্র ৮৪৩-৮৪৭ 

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১৩৩৭ আষাঢ় ৩৬০-৩৮৬৫ 

আমাদের দেশের প্রথম সংবাদপত্র ১৩৩৮ বৈশাখ ২৫-৩১ 

সমসাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা এ আষাঢ় ৩১৪-৩২৫ 

এ » শ্রাবণ ৪৭৩-৪৮২ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাহার নাট্যগ্রস্থাবলী (আলোচনা ) এ শ্রীবণ  ৪৮৯-৪৪২ 

“যা” (আলোচনা ) » পৌষ  ৩৬৯-৩৭৯ 
ংবাদপত্রে সেকালের কথা টি ৪৪ 

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুস্দন দত্তের বাংলায় বক্তৃতা ১৩৩৯ জাষ্ট. ১৭৮-১৭৯ 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (ক্টিপাথর) » জোষ্টা  ২৩৮-২৩৯ 

বিস্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুস্ুদন দত্তের সম্র্দীন] » শ্রাবণ ৪৫৪ 
সেকালের কথ! ( পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সম্কলিত ) ১৩৪ জোট. ১৭*-১৭৩ 

এ » ভাত্র ৬২৬-৬২৭৯ 

মাইফেল মধুস্দন দত্তের জন্মতারিখ ১৩৪১ শ্রাবণ  ৪৭১-৪৭২ 
বিলাতে ছারকানাথ ঠাকুরের সম্মান ” কাতিক ৩৮-৩৯ 

ভারতের লিপিসমস্যা « মাঘ ৫ ১৫-৫১৮ 

শেখ বকম্থই কি রাজারাম ?: প্রত্যুত্তর ( আলোচনা ) ১৩৪২ শ্রাবণ  ৫১৫-৫১৬ 

ইংলগুধাত্রায় রামমোহন রায়ের সহযাত্রী পরিচারকবর্গ 
আলোচনা) » আশ্বিন ৮২৮ 

রামমোহন ও রাঁজারাম [ উত্তর ] » মাঘ ৫৪১-৫৪৯ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে কলিকাতার বাঙালী সমাজ ১৩৪৩ জ্যোষ্ঠ ১৫৪-১৬৬ 

এ * আধষাঢ ৩১৮-৩৩১ 

“কলিকাতায় রাজ রামমোহন রায়” ( আলোচন। ) « আবাঢচ ৪১৪-৪১৫ 

স্্ীশিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ২৩০-২৩৩ 
নবাহিষ্কৃত রাছগমোহম রাক্স-প্রকাশিত “শারীরক মীমাংসা, ১৩৪৬ ফান্তন ৬৪৩৪৫ 



৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও জংখ্যা পৃষ্ঠ! 
বিচারক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৩৪৬ চেত্র ৮৪২-৮৪৩ 

প্রথম বাংল সংবাদপত্র” £ উত্তর ১৩৪৭ ফান্তন ৬৫৬-৬৫৮ 

জেম্স প্রিন্সেপ ও প্রাচীন ভারতীয় লিপি (আলোচনা ) ১৩৪৮ চৈত্র . ৬৮৫ 

“রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা” ( আলোচন! ) ১৩৫* বৈশাখ ৩৬ 

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রস্থাবলী ১৩৫৩ বৈশাখ ৬০-৬১ 

নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্তক রাজক্ণ রায় «. আযাঢ ২৪৫-২৪৮ 

বাংলায় গদ্চ-কবিতার স্থচন! | » শ্রাবণ ৩৭৩-৩৭৪ 

বাংলায় প্রাচীন ধাতৃ-খোদাই চিত্র » শ্রাবণ ৩৯৩-৩৯৫ 

নবীনচন্দ্র জন্মশতবাঁধিক-ম্থৃতি-তর্পণ ( পুস্তক-পরিচয় ) * শ্রাবণ ৪৪৭ 

তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ্ , আশ্বিন ৫৯১-৫৪৫ 

কামিনী রায় » কাতিক ৪৬-৫৪ 

মানকুমারী বন্ধ 
এ পৌষ ২৬৬-২৭৩ 

সাহিত্য-সমাট্ বস্থিমচন্দ্রের বাল্য-রচন। » মাঘ ৩৫৪-৩৫৭ 

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর , ফাস্তনা ৪৬৫-৪৭১ 

সত্যেন্্রনাথের “সদ্ধিক্ষণ' » চৈত্র ৫৭৮-৫৮৪ 

সত্যেন্্রনীথের “সন্ধিক্ষণ' ( আলোচনা ) ১৩৫৪ বৈশাখ. ৫৯ 

স্থরেশচন্দ্র সমার্জপতি এ জ্যেষ্ঠ ১৩৪-১৪* 

অক্ষয়কুমার মৈজেয় এ আধাঢ ২৫২-২৫৮ 

নিখিলনাথ রায় » ভাব ৪৬১ ৪৬৬ 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর এ, আশ্বিন, ৫৫০-৫৫৯ 

এ » কাতিক ৫৫-৬৪ 

কালীগ্রসন্ন ঘোষ » অগ্রহায়ণ ১৫৭-১৬২ 

রসরাজ অমৃতলাল বন্ধু «৪ পৌষ  ২৭১-২৭৮ 

নগেন্দ্রনাথ গুধু » মাঘ ৩৭৪-৩৭৮ 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ » ফাল্ধন ৪৭৪-৪৮০ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ চচত্র ৫৮৩-৫৯১ 

জলধর সেন ১৩৫৫ বৈশাখ ৩১-৩৯ 

' ক্সীরোদগ্রসাদ বিষ্ঞাবিনোদ » জ্যৈষ্ঠ ১৩১*১৩৪ 

রামদাস সেন * আধাড ২৩৮-২৪১ 

কবি কষ্ণচচন্্র মজুমদার * শ্রাবণ -৩২৬৩২৮ 

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্থন *» আশ্বিন. ৫১৮-৫২৩ 

(সেকালের সচিত্র বাংলা পজ্জ-পত্রিকা *« কাতিক ৫৭৮ 



সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 

প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্যঙ্গ চিত্র ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪-১৩৭ 

লিপিতত্ববিৎ কমলাকাস্ত বিছ্যালঙ্কার » মাঘ ৩৬৪-৩৬৬ 

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গ মহিল। ১৩৫৬ বৈশাখ ২৯৩২ 

বঙ্গমহিলা-সম্পাঁদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র » আধাঢ় ২১৮ 

“সেকালের বেখুন কলেজ ও স্কুল” আলোচনা) ১৩৫৭ শ্রাবণ ৩৭৩ 
“সাহিত্যে নারী £ শষ্্রী ও স্যষ্টি” (সমালোচনা ) » আশ্বিন ৫৬৬ 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় » কাঁতিক ৫৬-৫৮ 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় , অগ্রহায়ণ ১৭১-১৭৬ 
সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারতু ১৩৫৮ বৈশাখ ৩২-৩৩ 

দামোদর মুখোপাধ্যায় (বিদ্যানন্দ ) এ আষাঢ় ২২৩-২২৫ 

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় » পৌষ ২৯৬ 
কথা-সাহিত্যের প্রথম যুগ » মাঘ ৪০৯-৪১৪ 

সখারাম গণেশ দেউস্কর » চন্র ৭১৮-৭২৪ 

“শরৎ-পরিচয়” ( পুস্তক-পরিচয় ) ১৩৫৯ আধাঢ় ৩৭৭ 

বজগ্রী 
বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয় ১৩৩৯ মাঘ ৯-২২ 

এঁ » ফান্ধন ১৪৯-১৫৭ 

এ এ চৈত্র ২৭৩-২৮৩ 

এ ১৩৪* বৈশাখ ৪০৫-৪১৩ 

তর এ জ্যষ্ ৫৪১-৫৫২ 

রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন (অপ্রকাশিত 
সরকারী কাগজপত্ত্র অবলম্বনে ) এ আশ্বিন ২৮১-২৯২ 

রামমোহন রায় (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলপ্ধনে ) » অগ্রহায়ণ ৫৬৮-৫৭৫ 
বামরাম বস্থ ও রামমোহন রায় ১৩৪১ আধাঢ ৭৪২-৭৪৮ 

ধর্মসংক্কারক রামমোহন রায়- প্রথম অভিব্যক্তি » শ্রাবণ ৯৮-১০৯ 

রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল ১৩৪২ ভার ২০৪৯ 
বা 

ধাস্্-বিশারদ জৈনাচার্ধয শ্রীবিজয়ধর্শ্ম ক্রি ১৩১৭ আধাঢ ১৫০-১৬১ 
বাঙ্গালার বেগম-_ আমিনা গ আশ্বিন- 

কাতিক ৩৪১-৩৪৪ 
এ. * অগ্রহায়ণ ৪৬৮-৪৭৭ 

| বিশ্বভারতী পত্জিক! | 
বীজ্জনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক-পত্র | ১৩৫১ কাতিক-পৌধ ১০১ 

১০. 



৭৪ সাহ্ত্য-পরিষং-পন্রিকা বর্ষ ৭৪ 

প্রবন্ধের লাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত্কিঞ্চিৎ ১৩৫১ কাঁতিকশপৌধ ১০২-১১১ 

প্রীঅবনীজ্্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী * মাঘ-চৈত্র ১৭২-১৭৪ 

ছিজেজ্জনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যতকি ধিং ১৩৫২ বৈশাখ-আধাঁট ২৭৬২৮৭ 

সত্যেন্জনাঁথ ঠাঁকুর সঙ্থন্ধে যতকিঞ্চিৎ . শ্রাবণ-আম্বিন . ৬২-৭৭ 

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থপণ্তী ১৩৫৩ বৈশাখ-আফাঢ ৩০২ 

সুধীন্জ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী | , কাঁতিক-পৌষ ১৩২ 

বলেজ্জনাথ ঠাকুরের রচনাপপ্ী , মাঘ-চৈন্ত্ ১৯২-১৪৬ 

গণেল্্রনাথ ঠাকুর £ ১৮৪১-১৮৬৯ ১৩৫৪ কাতিক-পৌষ ১২৯-১৩৪ 

রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা রচনাবলী ১৩৫৫ শ্রীবণ-আশ্বিনা ৪২-৪৮ 

হুরপ্রসাদ শীত্্ীর বাংল। রচনাবলী « কাঁতিক-পৌষধ ৯৩-১০২ 

শিবনাথ শাস্ত্ী ও বাংলা-সাহিত্য ১৩৫৬ বৈশীখ-আধষাঁড ২২৫-২৩৩ 

কৰি অক্ষগ্নচন্দ্র চৌধুরী » মাঘ-চৈত্র ২১৫-২২২ 

ধলা-সাহিতো বঙ্গমহিলার দান ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঁড ২৬৪-২৮ৎ 

সামগ়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিল। « শাবণ-আশ্বিনি  ৩৩-৫৪ 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ই ১৮৫১-১৯০৩ ১৩৫৮ বৈশাখ-আষাঁঢ ২৬৯-২৭৬ 

শ্রীশচ্দ মজুমদার £ ১৮৬০-১৯০৮ , শ্রাবণ-আশ্বিন ৩৭-৪3 

দ্বিজেন্জনাথ ঠাকুর ও “জমিন্দারী পঞ্চায়ত সভা ১৩৫৯ শাবণ-আশ্বিন 3৮ 

ভারস্তবর্ষ 

জহানারা ও রোশনারা ১৩২০ আশ্বিন ৪৭৫-৪৮৩ 

নৃূরজহান ১৩২২ ভা ৪৫৮-৪৬৭ 

ওুরঙগজেব » আশ্বিন ৭১৪-৭২০ 

সিংহলে কালিদাস ». অগ্রহায়ণ ১১৩৩ 

বাদশাহী-প্রসঙ্গ (বিবিধ-প্রসঙ্গ ) » মাঘ ২৭০-২৭২ 

লালকুমারী ( বিবিধ-প্রসঙ্গ ) ১৩২৩ বৈশাখ শ৯৪-৭৬ 

এঁতিহাসিক কিঞ্চিৎ , জ্যোষ্ঠ ৯৫৩-৯৬০ 

ঞএঁ » আাবণ ২৫৯-২৬৬ 

এঁতিহাসিক সফস্ড। ( বিবিধ-প্রসঙ্গ ) এ অগ্রহায়ণ ৮৯৭ 

জেবউন্নিসা ( আওরংজীব-ছুহিতা ) £ ( বিবিধ-প্রসঙ্গ ) * চৈত্র ৫২৭-৫২৮ 

বেগছ-সমরু ( এত্তিহাসিক চিত্র ) ১৩২৪ আষাঢ় ২২-৩১ 

আকবর বাদশাহ কি নিরক্ষর ছিলেন না? £ (প্রতিবাদ ) » ভাত ৪৫৯-৪৬১ 

ছুইখানি ইতিছাল £ ২, প্রতাপ সিংহ (সমালোচঙ্গা) | ৮» আশ্বিন ৫৯৩-৫৯৫ 

ফোগল-সগ্তাট আকবর ॥ জাঙ্িদ ৬৯৩১১ 



সংখ্যা ২ ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয় 

প্রবন্ধের লাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা । 

মণিবেগমের মৃত্যু-তারিখ ( বিবিধ-প্রসঙ্গ ) 
১৩২৪ অগ্রহায়ণ ৮৬৪ 

মহাবৎ খ| কি রাজপুত ? 
, পৌষ ১২০ 

মোগল-সম্রা আক্বর 
» মাঘ ২২১-২২৮ 

এ 
» ফাস্তন ৩১৫-৩২৪ 

এ 
১৩২৫ বৈশাখ ৬৬৩-৬৬৬ 

এ 
* আধা ১১৯-১২৫ 

এ 
» ভার ৩৫৮-৩৬৩ 

এ 
এ পৌষ ১৮-৩২ 

সম্রাট আকবরের জন্মস্থল ( আলোচন।| ) ১৩২৬ জ্যেষ্ঠ ৮৪০-৮৪১ 

মোঁগলযুগে জ্ী-শিক্ষা 
, আষাঢ ৩২-৪২ 

আক্বরের গুজরাট অভিষ্কান 
এ পৌষ ৯৮-১০৪ 

সুলতানা রজিয়। 
১৩২৭ আষাঁঢ ১৮-২৩ 

এ 
এ শ্রাবণ ২০৪-২০৮ 

ভারতে বিদেশী ভাগ্যান্বেষী 
১৩২৮ আধাঢ় ৭৮-৮১ 

পাঠান-যুগে ভারত 
১৩২৯ জো. ৮০৭-৮১২ 

দি্ী-সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী 
» শ্রাবণ ২৪২-২৪৪ 

বাদশাহী কথা 
৪ পৌষ ৭৪-৮৩ 

বেগম সমরুর জীবন-সন্ধযা 
১৩৩০ আষাঢ় ৬১-৬৬ 

বেগম সমরুর ভূ-সম্পতি 
« ভাদ্র ৩৪ ৭-৩৫ ৪ 

এ 
১ আশ্বিন ৫৭৩-৫৭৫ 

সার্ধানার শোচনীয় অবস্থ। 
এ. অগ্রহায়ণ ৯০৭-৯১২ 

বেগম সমরুর জীবনী 
১৩৩১ আষাঢ় ১০৯-১১২ 

হুমায়ন্-নাম। 
এ. অগ্রহায়ণ ৯৩০+৯৩১ 

পশ্তিত জগন্নাথ তর্কপধানন 
১৩৩৪ আষাঢ় ১১৮-১২২ 

শিক্ষা-বিস্তারে ঈশ্বরচন্জ্ বিদ্যাসাগর 
» মাঘ ২৫৬-২৫৪ 

এঁ 
এ চৈন্র ৪৯৫-৫* ১ 

শিক্ষা-বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
১৩৩৫ আধাঢ ২৯-৩২ 

এ 
*» শ্রাবণ ২৯৩-৩৯৪ 

স্্রী-শিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্জ্র 
বিষ্তাস।গর 

» মাথ ২২৮-২৩১ 

রংপুরে রামমোহন রা 
১৩৩৬ আফা ৮০-৮৬ 

ঞঁ 
এ মাঘ . ২৫১৫৩ 

১৩৩৭ আবাঢ় ১২১১২৮ 

বাংঙা। সংবাদপঞ্জের ইতিহানের গোড়ার কথ। 



৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 

প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
ফার্সী সংবাদপত্রের ইতিহাসের গোড়ার কথা ১৩৩৭ শ্রাবণ ২৮৭-২৯১ 
“প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়” ( আলোচন। ) » শ্রাবণ ৩০৪ 

বাংল! সংবাদপত্রের ইতিহাস (১৮২৩-১৮৩৫) এ ভাদ্র ৪৫৮-৪৬২ 
প্রাচীন বাংল! সংবাদপত্রের কথা » কাতিক ৭৫৪-৭৫৮ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর £ সরকারী কন্ম হইতে অবসরগ্রহণ » অগ্রহায়ণ ৮৮৬-৮৮৮ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর £ সরকারের বেসরকারী 
পরামর্শদাতা » পৌষ ৪৪-৪৯ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগর £ স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে » মাঘ ১৮৭-১৯২ 
“সমাচার দর্পণ” পত্রের ইতিহাস « ফাল্তনা ৪৩৩-৪৪০ 

সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৯) » চৈত্র ৫৩৭-৫৪৯ 

এ (২) ১*৩৮ বৈশাখ  ৭*১-৭১৩ 

এতে) ১ (জা ৮৯৯-৯১৩ 

| এঁ (8) » আধা ১৮-৩৫ 

এ (৫) » শ্রাবণ ২৫৩-২৬৮ 

কালী গ্রসন্ন, সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিছ্যোৎসাহিনী সভা » শ্রাবণ ৩৩০-৩৪১ 
সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (৬) » ভার :৪১১-৪২১ 

এ (৭) * আশ্বিন ৬০৪-৬১৪ 

মীরকাসিমের শেষজীবন » অগ্রহায়ণ ৮৫৭-৮৬২ 

সংবাদ প্রভাকরে সেকালের কথা » মাঘ ২২৫-২৩৯ 
লুৎফ-উন্লিসা! বেগম ১৩৪১ পৌষ ৪৯-৫২ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! দেশের সামাজিক ইতিহাসের 

উপকরণ ১৩৪২ বৈশাখ  ৭৫৭-৭৬৫ 
বাংল। ছাপার হরফের জন্মকথা ১৩৪৪ আধা ৬০-৬৫ 

ভারভী 
মণিব্গেম ১৩১৯ আষাঢ় ২৩৯-২৪৮ 

গুলবদন ১৩২২ বৈশাখ ৪৭-৫৫ 
| মানসী ও মর্খবাণী 

মুশিদাবাঁ্দের কয়েকটা স্বতিচিহন ১৩২২ ফাল্গন ৩৫-৪০ 

সলিম। সৃজতান বেগম ১৩২৩ আষাঢ €৫৫৯-৫৬১ 

ব্জীয় নাটাশালার ইতিহাস . ১৩৩৯ বৈশাখ ৮৯-৯৫ 
এ . 'জ্যোষ্ঠ ২১১-২১৭ 



খ্যা। ২ ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় 

_ প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা 
বঙ্গীয় নাট্যশাঁলার ইতিহাস ১৩৩৯ আষাঢ় 

এ » শ্রাবণ 

এ *» কাতিক 
বন্কিমচন্দ্রের উপন্াসের নাট্যরূপ ১৩৫৩ বৈশাখ 

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সাধন। ১৩৫৬ শ্রাবণ 

নৈহাটার নন্দকুমার ন্যায় চুধু ”» আশ্বিন 
সেকালের তরুণ-পাঠ্য পত্র-পত্রিকা ৮ আশ্বিন 

নিত্যরুষ্ণ বন্থ ”» ফাস্তন 

কেশবচন্দ্র ও ভারত-সংস্কার-সভ৷ ১৩৫৭ বৈশাখ 

এ » জ্যষ্ঠ 

রজনীকাস্ত সেন » শাব্ণ 

্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় ও “ম্বরাঁজ, » ভান 

চন্দ্রনাথ বস্থ ”» ফাস্ধন 
বাংল! সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৩৫৮ বৈশাখ 

এ এ উজ্যাষ্ঠ 

এ » আষাঢ় 
এ » শাবণ 

এ » ভাত্র 
এ » আশ্বিন 

অধরলাল সেন » অগ্রহায়ণ 

ক্ষেত্রপাল চক্রবস্তী যোগ-শাস্ত্রী *» মাঘ 
বাংলা সাময়িক পত্র ( ইং ১৮৯৬-:৯০০ ) বদন 

মাসিক মোহাল্মদি 
লুৎফ-উদ্লিসা বেগম ১৩৪২ শ্রাবণ 

যমুন। 
সংযম ( গল্প) ১৩১৭ জ্যেষ্ঠ 
মমতাজ ১৩২* পৌষ 

শনিবারের চিঠি 
পুরাতনী ১৩৩৮ আশ্বিন 

বন্কিম-জীবনী (২) » আগ্রহায়ণ 

বঙ্গিম-জীবনী (৩) 

৭৭ 

পৃষ্ঠা 
৩৮২-৩৪৯২ 

৬৬৫-৬৭৫ 

৬২-৭২ 

৩৮ 

৪৫০ 

৭৬৯-৭৭২ 

৮৫৪-৮৫৬ 

৬৩৫-৬০৮ 

৩৩৩৫ 

১৯২-১৪৬ 

৫১৭-৫২১ 

৭৩৭-৭১১ 

৬৬৯-৬১৫ 

৪৪-৪৮ 

২২৭-২৩৩ 

৩৬৩-৩৬৩৬ 

৫৩১-৫৩৪ 

৬৩২-৬৩৫ 

৭৮৬-৭৯৩ 

১৯৬-১৪৭ 

৫২১-৫২৩ 

৫০-৫৫ 

৬৭৪-৬৭৩ 

৫৩-৫৮ 

৪১৫-৪১৪৯ 

৩৭-৪৩ 

১৭১-১৮৪ 

৮৮৩২৩ 

» মাঘ(পরিশিষ্ট)./*-১।।/, 



8৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 

পঞ্জিকার বর্ষ ও সংখ্যা প্রবন্ধের নাম 

সাময়িক পত্রে সেকালের কথা 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যংকিঞ্ৎি 

সেকালের আমোদ-প্রমোদ 

এ 

পুরাতনী 

রাঁমরাম বন্ুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী 

ৃত্যুয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রস্থপপ্জী 

তারিণীচরণ মিত্রের জীবনী ও গ্রস্থপপ্ধী 

কাঁশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ও গ্রন্থপপ্ধী 

গৌরমোহন বিগ্যালস্কারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ৪ 

বাংল! উপগ্ভাসের উপক্রমণিকা 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাঁসাঁগর-লিখিত অধুনাবিশ্বৃত দুইখানি পুস্তক 

বস্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন 

হেমচন্তরের গ্রস্থাবলী 
বহ্ধিমচন্দ্রের রচন। 

বৃস্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন 

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন 
 রুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙ্গাল। কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' 

জা £ 

রবীন্দ্র-রচনাপন্ধী (ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত 
দাস সংকলিত ) 

হি 22 2 ঠি 

টা রর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন 

বঙ্ছিমচন্দ্রের-বাল্যরচন। 

প্রথম বাংল! সংবাদপত্ 

গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ 

রবীন্্র-গ্রন্থপত্তরী £ ১৮৭৬+১৯১৬ 

রামমোহন রাক্ষের গ্রস্থাবলী 

বধ ৭৪ 

পৃষ্ঠা 
১৩৩৮ ফাল্ধন(পরিশিষ্ট) /০-১২ 

চৈত্র ৭৭-৮৯ 

» চৈত্র (পরিশিষ্ট) /০-১৯ 

১৩৩৭ বৈশাখপেরি শিষ্ট) 16 

» জ্যোষ্ট 
১৩৪৩ কাতিক 

» মাঘ 

» ফান্তন 

১৩৪৪ বৈশাখ 

» আষাঢ় 

১-৪৫ জোঠ 

» জোয্ঠ 

» আষা? 

» আধাট 

৮» কাতিক 
» মাঘ 

» ফাস্তন 

১৩৪৬ কাঁতিক 

”. অগ্রহায়ণ 

৮ পৌষ 
* মাঘ 

» ফাল্তন 

৮ টচত্র 
১৩৪৭ বৈশাখ 

» মাঘ 

* চচত্র 
১৩৪৮ শ্রাবণ 

» আশ্বিন 
১৩৪৯ জ্যোষ্ঠ 

৩১৮-৩২৬ 

৮১-১১৮ 

৫. ৭-৫৬৬ 

৬৯১-৬৯৯ 

৬৬-৭৭ 

৩২৫-৩৩৮ 

৪৫ ১-৪৬৮ 

৭২৫-৭২৭ 

১৭৩-১৭৩ 

১৭৯৮-১৮৩ 

৩৮৫-৪০৩ 

৪৫৩-৪৫৮ 

৯৮-১১৬ 

৪৩৫-৫২১ 

৬৫৭-৬৭১ 

১৪৪-১৬১. 

২৯৮-৩১ ৭ 

৪৪২-৪৫৩ 

৫৮৪-৬৬৩ 

শ৬৩-৭৩৬৩৬ 

৮৮৭-৮৯৬ 

৫৪-৬৭ 

৪৫ ৯-৪৬৬ 

৭৭8-৭৮৬. 

৫২১-৫২৭ 
৮৬৪-৮৭৬ 

১৪১-১৪৪ 



সংখ্যা ২ 

গ্রবন্ধের নাম 

রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী 

কবি হেমচন্দ্র বন্দযোপাধ্যায়ের “পীতভাঙ্গা কাবা” 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিকপন্র 

মহিলা-পরিচাঁলিত প্রথম পাক্ষিক পত্র 
নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর 

কয়েকখানি নাট্যগ্রস্থ সম্বন্ধে নৃতন তথ্য 
এঁ 
এ 

শরৎ-সাহিতা-পরিচয় 
এ 

এঁ 
এ 

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

গিরিশচজ্জ ঘোষ 

শরৎ চক্রের পত্রাবলী 

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল 

এ 

অমৃত বাজার পত্রিকার জন্মকথা 
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল 

"অমত বাজার পত্রিকা”র জন্মকথা 

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল 

রবীন্দ্রনাথ ও 'এঁতিহাসিক চিত্র" 

ছুইখানি প্রাচীন সাময়িক-পত্র 
রমেশচন্দ্র দত 

ছিজেজনাঁথ ঠাকুর 
কয়েকখানি নাটাগ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য 
বেচ্ছুষতী"র জন্ম-তারিখ 
প্রসঙ্গ কথা : "বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ত" 
রামেজনুন্দর জিবেদী 

১৩৪৯ আধাঢ 

১৩৫০ বৈশাখ 

ঠট 

52 

কাঁতিক 

অগ্রহায়ণ 

১৩৫১ আশ্বিন 

১৩৫২ আশ্বিন 

ঠ্ঠ 

চ5 

৮ 

চ 

ঠ্ঢ 

কাতিক 
অগ্রহায়ণ 
পৌষ 

মাঘ 

ফাল্গন 

চৈত্র 

১৩৫৩ আষাঢ় 

8 

ঠঠ 

০ 

শ্রাবণ 

আশ্বিন 

কাতিক 

কাতিক 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ 

পৌষ 
মাঘ 

মাঘ 

চৈত্র 

১৩৫৪ বৈশাখ 

ঠট 

ঠ্ট 

55 

জ্যো্ 

আশ্বিন 

কাতিক 
চৈত্র 

১৩৫৫ বৈশাখ 

শ্রাবণ 

৭৯ 

পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
২৫৭-২৬৫ 

১৪-১৬১ 

৬৫-৬৬ 

১৯২০ 

১৬৩ 

৪৬৫-৪৬৯ 

শ৩২-৭৩৭ 

২৮-৩৬ 

১৭০-১৭৪ 

২২৭-২৩৫ 

২৯৫-:৩০৮ 

৩৮০-৩৯৬ 

৪ :৬-৪৪৮ 

১৯১-১৯৮ 

২৭৯-২৮৯ 

৪৪ ১-৪9৮ 

১৭-১৭৯ 

৩৮-৪ ০ 

১৪৯-১৫৬ 

১৬৬-১৮৩ 

১৯২-১৯৪ 

২৬১-২৭৪ 

২৯৫-২৭৯৭ 

৪২১-৪২৪ 

২৪-২৯৯ 

৮১-৯৬) 

১৩২-১৩৪ 

৪১৪-৪৩৫ 

৭১০৭২ 

৪৮৫-৪৮৬ 

৫ ১-৫৮ 

৩৩৯-৩৫৩ 



৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিক। 

পত্রিকার বর্ষ ও জংখ্যা পৃষ্ঠা প্রবন্ধের নাম 

রামেন্দ্রহন্দর জিবেদী 
এ 

এ 

“দৈনিক বন্থমতী, 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
এ 

আচার্য শ্রীষফছুনাথ সরকার 

হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 
এ 

অবনীন্দ্রনাথের গ্রস্থাবলী 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সগন্ধে আরও যংকিপঞ্চিং 
এ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস ি 

শরৎকুমারী চৌধুরাণী 
কেদারনাথ ও বঙ্গসাহিত্য 
ব্রহ্গবান্ধবের বাংলা রচনা 

দ্ীনেন্দ্রকুমার রায় 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 

বিভৃতিভূষণের গ্রস্থাবলী 
“মেঘনাদবধ কাব্যের ইংরেজী রূপ 

সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকুষ্ণজ পরমহৎস (ব্রজেন্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস কর্তৃক লিখিত ) 

2 £/ ৮ 2 

কয়েকখানি নাট্য গ্রস্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য 

সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামরুফণ পরমহংস 
শিশিরকুমার ঘোষের রচনাবলী 
শিশিরকুমার ঘোষ 
সমসাময্লিক দৃষ্টিতে রামকফখ পরমহংস 

১৩৫৫ ভাদ্র 

আশ্বিন 

কাতিক 

কাতিক 

পৌষ 

মাঘ 
মাঘ 

ফাল্তন 

চৈত্র 

চৈত্র 

১৩৫৬ বৈশাখ 

চট 

চু 

[৫ 

০ 

ঠ 

জো্ঠ 

শ্রাবণ 

ভাব্র 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ 
১৩৫৭ শ্রাবণ 

ঠঠ 

ঞ্টি 

ঠচ 

আশ্বিন 

কাতিক 

অগ্রহায়ণ 

১৩৫৮ বৈশাখ 

অশ্াবণ 

ভাঙ্ত 

আশ্বিন 

কাঁতিক 

অগ্রহায়ণ 

অগ্রহায়ণ 

পৌষ 
পৌষ 
মাধ 

ফান্তন 

বর্ষ ৭৪ 

৪০ ১-৪১৭ 

৪৯৪-৫১২ 
১৭-২৯ 

৬৮-৬৯ 

২৩৩-২৪৯ 

৩০৫-৩১৪ 

৩৪৮-৩৫৭ 

৪৬৬-৪২২ 

৫১৬-৫২১ 
৫৪৮-৫৫ 

৬৯-৭১ 

১১৩-১১৭ 
৩০৫-৩২৫ 

৩৮৬-৪০৪ 

২০০-২*২ 

২২৮-২৩৩ 

৩৭৪-৩৭৯ 

৬১৬-৬২৪ 

৪১-৬৫ 

২১৬-২২১ 

১৭-১৮ 

৪১৩-৪২৯ 

৫৪৫-৫€৫৪ 

৫৬৪-৫৮৬ 

১১৬ 

১১৩-১২৮ 

১৭৪-১৭৫ 

২২৫-২৪৩ 

২৮৫-২৮৯ 

৩৩৭-৩৭৪ 

৩১০-৩১২ 



সংখ্যা ২ 

প্রবন্ধের নাম 
সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকুষ্ণ পরমহংস 

চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিল! 
আচার্য গিরিশচন্দ্র বস্থ 

নিরুপম! দেবী 

শেষ “কপিশ 

শারদীয়! দৈনিক বন্ুমতী 
বস্থমতীর ইতিহাস 

সাহিত্য 

টেঞ্জি ( বিদেশী গল্প) 

পরাজয় ( গল্প) 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। 

চুচুড়ায় স্থ্যৃত্তি 
“চরপীব শশ্মা” €(আলোচন। ) 

“রামনারায়ণ তর্করতু ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী” ( আলোচন। ) 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস £ ১৮১৬-১৮২২ 

জোড়ার্সীকে। নাট্যশালা 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস * ১৮২৩-১৮৩৫ সেপ্টেগর 

বাণেশ্বর বিচ্যালঙ্কার ( আলোচন। ) 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস £ ১৮৩৫-১৮৫৭ (১) 

এ (২) 
এ (৩) 

রামমাণিক্য বিছ্যালস্কার ( আলোচন। ) 

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস : ১৮৩৫-১৮৫৭ (৪) 
বাংল সাময়িক পত্রের ইতিহাস £ ১৮৫৮-১৮৬৭ (১) 

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬০-১৮৬১) 

এ (১৮৬২) 

এ (১৮৬৩) 

এ (১৮৬৪-৬৫) 

এ (১৮৬৪-৬৭) 

বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস 

| ১১ ূ 

ব্রজেজ্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পত্রিকার বর্ষ ও জংখ্যা পৃষ্ঠা 
১৩৫৮ ফান্ধন 

ঠঠ চেন্জ 

১৩৫৯ বৈশাখ 

ঠ্গ 

ঠঠ 

১৩৫৭ 

আশ্বন 

অগ্রহায়ণ 

১৩১৮ ফান্মন 
১৩২০ শ্র।বণ 

৩য় সংখা। 

চর্থ চি 

ত্য % 

৩য় » 

৪র্থ সংখ্যা 

৪র্থ » 
ওয় , 

৪র্থ » 

১ম, 

২য় ,, 

৩য় চি 

পর্থ » 

১ম « 
২য় ॥ 

৮১ 

৪৫৫-6৩৪ 

৫৫৭৯-৫৬৩৬ 

১-২৭ 

৫৮১-৫৯৭ 

১১৭-১২১ 

৪৮-৫৪০ 

৮৫৫-৮৬১০ 

৩৬৮-৩৭৮ 

১৯৩-১৯৫ 

২৪০-২৪২ 

১০২-১৩১১ 
১৩৩ 

১৭৭-১৯৮ 

২০৩-২১৩ 

২৬৭-২৯৪ 

চৈ 

৯-৩০ 

১০৫-১২৯ 

১৫৩-১৭৫ 

২৩১-২৩৪ 

২৩৫-২৪৮ 

১৪৮-১৫২ 

১৮৪-২০ 

২৩-২৪ 

৬০-৬৩ 



৮২ সাহিত্য-পরিষত-পক্তিক! 

পঞ্জিকার বর্ষ ও জংখ্য। প্রবন্ধের নাম 

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস £ কালীপ্রসন্ন সিংহের 

'বিচ্যোসাহিনী পত্রিকা? 

দ্থিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালস্বার 

“বঙ্গভাঁষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ” ( আঁলোচণ। ) 

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য £ প্রথম বাঙালী সাংবাদিক 

কবি পীতাস্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র 

সেকালের ব্রাঙ্গণপপ্ডিত 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী 

ক্যাপ্টেন জেম্স্ স্ট:য়ার্ট 

কালীপ্রসন্ন সিংহ 
বাংল৷ সাময়িক পঞত্জের ইতিহাস £ ১৮৫৮-৬৭ 

ভ্রমসংশোধন £ কালী প্রসন্ন সিংহ 

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ময 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব 

কাশীনাথ তর্কপঞ্ধানন 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ 

সংশোধন : কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

খোদাই চিত্রে বাঙালী : প্রাচীন কাঠ-খোদাই 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রীরস্তে বাঙালী-সমাঁজের সমস্থ 

হুরিহরানন্দ তীর্ঘন্বমী কুলাবধত 

সেকালের সংস্কৃত কলেজ (১) 

ঞ (২) 
এ (৩) 

বাংল। সাময়িক-প্জ' 

সেকালের সংস্কৃত কলেজ (৪) 

এ (৫) 
এ (৬) 
রী (৭) 

১৩৪৩, ৩য় সংখা 

র্থ 

ওর্থ 

১ম 

১ম 

১ম 

২য় 

১ম 

২য় 

৩য় 

তয় 

১ম 

ওয় 

5১ 

বর্ষ ৭ও 

পৃ 

১২৬- ১৩৪ 

১৭১-১৮৩ 

১৮৪-১৮৫ 

১৯০৯ 

৯০-১৬ 

২৫-৩২ 

৪ ৭-৫৯ 

৬০-৬৩৭ 

৮২-১৯৮ 

১৪৬-১ ৫০) 

১৫০ক 

১৫০খ 

২৫-৩৮ 

১৩০ ১-১১৩ 

১৫২-১৬৮ 

২২২-২৩১ 

১৫-১৭ 

৭.৮ ০ 

৮৬ 

১৪৪-১৫৬ 

১৭১-১৮২ 

১৯২-১৯৫ 

২৪৩-২৫০, 

৯৩ 

€&-১৩ 

৭৮-৮৩৬ 

১৪২-১৪৮ 

১৫৯- ১৬৫ 

২৩৭-২৪২ 

১৯-২৪ 

১২১-৯২৫ 



সংখ্য। ২ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩ 

পরত (2 নেব শি 
বি -এ 

-সীরঠমখ বগলের 

শিট বরগ্রলস 
নং 

নিসপ্ুল বেহাখ শত ৮ হেল উদ পাশীগা ৮ 

উপেপ্রসাসের সহোদয! ঞশী ধের? দেহীৎ ৭৩ (৫৬ 5 ৫৬ 

নি স সীট) পা ভীরশির 0 পার মেশোস্পীই নৌলোছ “ট্োশাডাও 

তখন হেসুবেষ তপু আামসাদা। উক্ীল | শি শত ০৮৫ আমে 

শু মিলের তবই হুযবি৯ি৮ রনির জহি ট শিক্খিই 

দেদিখেন 3 £-চির পপ পা কর ব্পোসঘহ েদেট দি পাবেরণে 
: ছয়ে পিগে উল এলিশে না - আশা উর ০গচাকিও 

শুঞহ পারে টিএন ) এিভোরঝথের ০১” ইচ্ছা হিল) আছর 
৬্বি [ জীহত চন ওাাশাা্ছি ০ চরমে বহাল শি ! ভি শেখ 

রান উটখার পো কিছ হর্ভ খু পাই 5 ১৯০৫ সাবেছ ১55 গার 

টিপে উদিত আহার গু খা হি, পরী ৫২44 

মেণী (টে ছিলের শা 2 পঠারি বিখাহের বনোবা্ের 50 হরি 

না পরি ) আজি হইত দেখু পরি 'শাখে শি্নি হেগুণে 

তির সর ) শহ৩ ৮% আহার গেদ্গ। নি দেই সে এগী এপ 

৮রিখ্ সেখাছেন 0 থছোগ্রতাগের গীতা সদএ শনি খে গেছ 

পানাসতা হইব ই ৯যোর্হেন) শো সন্রাপ। পো্িআিিনি ১১ 

প্লাক তোদিখ পিছন 

ব্রজেন্্রনাথের বাঁংল। হস্তাক্ষর 

[ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত 

পাওুলিপি হইতে গৃহীত - 



৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা ১৫৩-১৬৮ 

প্রবন্ধের নাম 

সেকালের সংস্কৃত কলেজ (৮) 

মাইকেল মধুস্দন দত্তের প্রথম জীবন 
মুক্তারাম বিগ্যাঁবাগাশ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন 
রাজকষ রায় 

ভ্বিজেজলাল রায়-_ রচনাপপ্জী 

ক্ষীরোদগ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ-_গ্রন্থপপ্ধী 

রচনাপপ্তী £ অমুতলাল বস্থু, অমরেন্দ্রনাঁথ দত্ত 

রচনাপপ্জী £ (ক) বিহারীলাল চটোপাধ্যায় 
(খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যার | 

রচনাপন্জী £ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 

রচনাপত্ধী £ রমেশচন্দ্র দন্ত 

রচনাপপ্ণী £ দ্বিজেন্দ্রলাল রাের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত 
গছ্ধ-রচন' 

রচনাপপ্তী : অমৃতলাল ব হুর পুস্তকাকারে অপ্রকাঁখিত রচন। 
বাংল! সাময়িক-পত্র--১২৭৫ স'ল-১২৭৮ সাল 

(১২ এপ্রিল ১৮৬৮-১১ এপ্রিল ১৮৭২) 

বাংল সাঁময়িক-পত্র-+১২৭৯-১২৮১ সাল 
(১২ এপ্রিল ১৮৭২-১২ এপ্রিল ১৮৭৫) 

বাংল। মাময়িক-পব্জর--৩-_-১২৮২-১২৮ 

( এপ্রিল ১৮৭৫-এপ্রিল ১৮৭৮) 

বাংল! সাময়িক-পত্র--৪--১২৮৫-১২৮৬ লাল 
(ইং এপ্রিল ১৮৭৮-এপ্রিল ১৮৭৯) 

বাংল! সাময়িক-পত্র--৫--১২৮৭-১২৮৮ সাল 

( এপ্রিল ১৮৮৭-এগ্রিল ১৮৮২) 

“বাংল সামঙ্ষিক-পত্র” প্রবন্ধের সংযোজন 
বাংল! সাময়িক-পন্ত্র--৬ -১২৮৯-১২৯০ সাল 

(এপ্রিল ১৮৮২-এপ্রিল ১৮৮৪) 

বাংল! সাময়িক-পত্র--১২৯১-১২৯৪ সাল 
( এপ্রিল ১৮৮৪-এপ্রিল ১৮৮৮) 

আচার্য ঘছুনাথের বাংল। রচনাবলী [ত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনংকুমার গপ্ত-সংকলিত] 

১৩৪৯, ৩য় 
9? 

১৩৫০) ১ম 
৪ 

2 য় 55 

১৩৫১১ ১ম-২য় সংখ্যা 

£ ৩য়-৪র্থ 

১৩৫২) ১ম-্ম 

৩য়-৪র্থ 
চু 

১৩৫৩, ১ম-২য় 

». ওয়-পর্থ 
১৩৫৪) ১ম-২য় 

». ১ম-২য় 
১ম-২য় 

৩য়-৪র্থ 

১৩৫৫) ১ম-২য় 

৩য়-র্থ 

১৩৫৬১ ১ম-খয় 

». ওয়-গর্থ 
% ৩য়- ৪র্থ 

১৩৫৭) ১ম-২য় 

১৩৫৮, ১ম-২য় 

১৩৬৫, ১ম 

ঠ্ট 

চে 

৮ 

বধ ৭৪ 

৮১-৯০ 

১-৫ 

৩৩-৩৮ 

৬০২৩ 

৭৩-৭৯ 

১৭-২২ 

৮৩-৮৮ 

৫৭-৭৫ 

খ্ ৯-৪৮ 

৬৭-৮৭ 

৪৯-৫৯ 

৮২ 

ন-২৪ 

২২৩২ 
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পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্য। 
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16 1$10061) 1০৮12৬/ 

4৯ 9€৮0]05 7016011)6 

[২0109170565 0: 21 [110191) (301০01) 

4 (51919066101 01) 7950 171012. 05010013215 

[11010100909 21100 13210717) 09210177109 

4৯00010150906017 0170. 1১01105 01£ 132£270 ১৪700 

139£91) 99170105 130995295101)3 

1924 

1925 

কঃ 

1২9191) 1২01017701)011) [২০0৮5 ]1৬1139101 00 ঢ17612170 1926 

[0 

১৪)5951 [২০0911101) 11) 131)£0] 

[০0 

[01016 )9091)1900]72110- হ্হানান 013৫ 

01)2 [01595 01 17110 [0৬ 

[18০ 5011950 01 201 ৬৬111190177 

4) 07005101156 15006 01 02191) 

[21011001)01) 1২০১ (10093) 

[155/81:01721)0172 ৬1058,52500 75 21) [:001090101)1১0 

[০0 

৬1059598801 0130 ৬0117001121 15001020101) 

[০ 

[২2] [২217010)01)01) 1২0৮ 2 [২71)01)11 

(05017017701) ও 01101015107) 

418 79011501596] 01 055 151655 11) 1301)801 

[21921091901 18010 01 9০159915 

101 0172 17$19,5525 

[176 6761151) 117 100158. 51100102010 

732172911 23 01211 12178719.52 

[২9001070100 055 [১01161081 1%11551017 

60 170519170 

[0 

4৯150161700 416617951502 

[2818010 151)৮501 051)01)010 ৬1059,58£01 

[২9110110011 [২০5 2100 21) [7.10£1151) 000০121 

[81710010018 7২০৬ 01 1২211510905 [1200100 

9180 9090191 120081165 

[7918010 0969117901181090218010202 

"156 17950130855 01 [২9191 1২202101018 [২০% 

[21720001008 0০৮5 18582178505 ৬101) 0106 

4009510: 0:1221151 

চি 

1928 

211] 

[0০0০০101901 

1৬195 

1 
১০1১0210712 

4৯191] 

1৬৭৬ 

১০19০170101 

(00০০০০1 

10৮০1901921: 

ঢ011081৯ 

]1)0 

9০190900101 

0)০01১০1 

1৬105 

]11170 

€0)5001761 

1 ০৮০০1০1 

[2০2100121 

[0202170021 

]81)01815 

চ10100815 

1৬191০1) 

1৬195 

]01)2 

015 
৩০1০০০০০০৫ 

00০0০০1 

ঝা 

বষ ৭৪ 

পৃষ্ঠা 

412-417 
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521-530 
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সংখ্যা ২ 
ব্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮৭ 

| 
ব্রীর-সাহিত/-পরিবদ ঘলির 

%1 / এ / রো 22752, আপার সারকুণ।র গড, কলিফাড]-৬ 

০৫০. 9, 
21৮ 514 62০৮৫ 4৫4, 

এ 

০৪ 144, 77 চিল 6 ///4/5 42৮৫ 49 

46444 7454 শেক পে ০//4644৫ এট 

2 ০৮৫/ৎজপ্ গু বর্ণ 4৫৮৫ 4০৮ 485 পের ?5%, ০ 
44 £ 8৩4 6৬৯৪৭. 5 074 (০%4/2৯%/ 72৮০ 

2 & 47744) 4০ এ এত পার ভিন ছি এ? কাপর 

৫৭১07 ৮:০৭৪৫০৫ 4/574. | ৃ ০ 

নি গদর-চরম্পর্লিলী 
টি দাদু /৫ £ & ০১, ৬ রি / ্ 

পা টো? 
9070, 56057, 

বজশ্রনাথের ইংরেজী হ্তাক্ষর 



৮৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 
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বন্দর কাশিমবাজ।র 
সৌমেন্দ্রন্দ্র নন্দী 

॥ এক ॥ 

গজানদীর সঙ্গে বন্দর কাশিমবাঁজারের উখানপ হন জড়িত। দিল্লী থেকে পাটনা ও 
রাজমহল হয়ে হুগলি আপার নদীপথে কাশিমবাজারের অবস্থ।ন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ভাগীরথীর অংশ কাশিমবাজার নদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুক হৃদাবাদ 
ব৷ পরবতাঁকালের মুশিদাবাদ শহরের পরেই গঙ্গানদী অশ্ক্ষুরাকৃতিতে প্রবাহিত হত। 
এই অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর একাংশ বন্দরের রূপ ও স্থবিধা স্ষ্টি করত । দক্থাসমাচ্ছন্ন নদীপথ 
থেকে নৌকাগুলি কাশিমবাজাঁর নদীর এই অংশে প্রবেশ করতে পারলে নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত 

অনুভব করত। অপ্রক্ষুরারূতি কাশিমবাদার নদীর এই অংশের ভৌগলিক রূপ বন্দর কাশিম- 
বাজার পত্তনের একমাত্র কারণ । বর্তবানের মুশিদ|বাদ েলার খোসনাঁগের কাছে গঙ্গানদী বা 

ভাগীরথী পূর্ব-দক্ষিণ প্রবাঁহে অশবক্ষুর স্থট্ট শুরু করে; তারপর ক্রমান্বরে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, 
উত্তর-পশ্চিম এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরমুখী ও উত্তর-পশ্চিম প্রবাহ এই অধক্ষর সষ্টি সাঙ্গ করে। 

উত্তর-প্রবাহিনী গঙ্গা হিন্দু জনসাধারণের মনে বাঁরাণসীর পুণ্য নান স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। 
কাখিমবাজারে অসংখ্য ভগ্র শিবমন্দির আর-এক পুণ্য শহর হুষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের কথাই 
প্রমাণ করে । ব্যবসার স্থযোগ এবং বন্দরের নিরাপত্তা কাখিমবাজারকে অনতিবিলম্বে গঞ্জে 

রূপাস্তরিত করল, ধর্মের টান অর্থের আকর্ণণের কাছে পরাজিত হল। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ 

কাঁশিমবাজারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দ্রিল। সেই সঞ্চদশ শতান্দীতেই ব্যবসায়ী বাঙালী 

কাশিমবাজাঁরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হলেন । 
আচার্য যছুনাঁথ সরকার লিখেছেন যে “মান্থমা বাজার এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।৯ 

'মাস্থমা” কথার অর্থ আচার্ধ লিখেছেন ৪ ০172.505 180 ; বাংলায় সম্ভবত “সতীর বাজার? 

আখ্যা দেওয়া চলতে পারে । কিন্ত এই বাজার এই মহিলা বঙিয়েছিলেন না তার জায়গায় 
অবস্থিত ছিল, তা৷ জানা যায় না। | 

এই মান্থম! বাজার নাঁম সম্ভবত ১৬৩০ খ্রীপ্টাব্ব পর্যস্ত ব্যবহৃত হয়েছে । ১৬৩০ গ্রীস্টাঝের 

পর অনেকগুলি রাজনৈতিক ঘটন! এই বাঁজারের ভাগ্য নিয্নশ্বণ করেছে । সম্রাট শাহজাহান 

তখন দিল্লীর বাদশাহ । অর্থ নৈতিক কারণেই তিনি হুগলির পতুগীজদের বাণিজ্যের প্রসার 
পছন্দ করেন নি। পতুগীজ বণিকর1 তখন চট্টগ্রামে এবং পূর্ব-ভারতীয় দীপপুঞ্জে বিশেষ 
বোনিও ও স্থমাত্রার সঙ্গে প্রচুর লেনদেনের কারবারে ব্যস্ত। সম্রাট শাহজাহানের অসস্তোষের 
প্রধান কারণ হল পতুগীজদের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি ওদাসীন্ত এবং সরকারী খাজনা দেবার 
প্রস্তাব. উপেক্ষা করা । নিকোলে। মান্ুচী অবশ্য বাদশাহের এই অসন্তোষের অন্ত কারণ 

দেখিয়েছেন । ভেনিসের এই ভদ্রলোক মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৬৫৬ খ্রীস্টাৰে ভারতবর্ষে 

১২ 
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আসেন এবং সারা জীবন এদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে অবশেষে ১৭১৭ হ্রীস্টাবে 
পণ্ডিচেরিতে দেহরক্ষা করেন। তার লেখা মোগল ইতিহাস (969219 ৫০ 7490: ) 

যে অত্যন্ত মূল্যবান, একথা বলাই বাহুল্য। মান্চী লিখেছেন যে শাহজাহান বাদশাহ হবার 

আগে একবার বেগম মমতাজমহলকে সঙ্গে নিয়ে হুগলি পরিভ্রমণে এসে পতুগিজদের কাছে 
অত্যন্ত লাঞ্চিত হন। বেগমসাহ্বার একাধিক পরিচারিকাঁকে দস্থারা অপহরণ করে এবং স্বয়ং 

বেগমসহ বাদশাহজাদ] অতিকষ্টে রক্ষা পান। বাদশাহ হবার পর শাহজাহান এই অপমানের 

প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন এবং সেইজন্টেই সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কাঁশিম খার 

নেতৃত্বে পতু গীজদমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন । সময় ১৬৩২ গ্রীস্টাব্ষ। কাঁশিম খাঁর হুগলি 

অভিযান এবং পতুগীজদের পরাজয়ের ইতিহাস সকলের জানা আছে। মান্চী লিখেছেন, 

পূর্ব অপমানের প্রতিশোধন্বরূপ বাদশীহের আদেশে কাশিম খ। অনেকগুলি পতৃগীজ মহিলাকে 

অপহরণ করেন।২ এই শুত্রা স্বীলোকগুলির রূপে কাঁশম খা নিজেও আকুষ্ট হন, সঙ্গে 
সঙ্গে ভাবিত হন। কারণ পাটন! অথবা রাঁমহলে নিজের ভোগের জন্য কয়েকটি বিদেশিনীকে 

লুকিয়ে রাখলে বাদশাহের কর্ণগোচর হবার সম্ভাবনা । তাই শেষ পর্যন্ত মাস্থম। বাঁজারই তীর 
পছন্দ হল। এখানেই তিনি কয়েকটি পতুগীঙ্জ মহিলাকে নিজের জন্য লুকিয়ে রেখে 

অন্যগুলিকে সমাটের কাছে উপঢটৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু কাশিম খাঁর ভাগ্য মন্দ, কারণ 

দিল্লী থেকে আর তিনি বাইরে আসতে পারলেন না। জরে সেই বছরই তীর মৃত্যু হল। 

উপরের এই ঘটন।কে উপন্যাস মনে করলেও হুগলি-বিজয়ী কাঁশিম খা যে মাসুম! বাঁজারে 
এসেছিলেন তা প্রামাণ্য এবং কাঁশিম খাঁর সম্মানেই যে মাসুম! বাজার কাঁশিমবাজার হয়েছে 

একথা যুক্তিপূর্ণ মনে কর! চলতে পারে । 
কাঁশিম খ। যে কাশিমবাঁজারের উন্নতির সহায়ক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হুগলি 

বন্দরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর কাশিমবাঙ্জারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্যের 
প্রসারে হুগলি বাদশাহী বন্দরে রূপান্তরিত হওয়ায় সাধারণ ব্যবসায়ী বন্দর ক।শিমবাঁজারে 
জমায়ত হলেন । বাংলাদেশ থেকে তখন নাঁন। জিনিস রপ্তানি হত। প্রচুর পরিমাণে চাল 

বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করত । এছাঁড়া সোরা, রেশমবস্থ, তাতবস্ত্র, ঘাসের তৈরি থান ও 
চাটাইজাতীয় জিনিস, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা বা মরিচ, মোম, লাক্ষ! ও মাটির পুতুল বাংলার 
অন্যতম প্রধান রপ্তানি হিসাবে গণ্য হত।৩ রেনেল সাহেব সরকারী আয়ের হিসাঁব দিয়েছেন 
নানা জায়গ! থেকে সংগ্রহ করে।৭ তিনি লিখেছেন যে আইন-ই-আঁকবরির সময়ে বাংলার 
খরচাবাদ আয় ছিল ১৪৯২ লক্ষ সিকা টাকা, ১৭২৭ খ্রীস্টাব্ধে সেটা হয় ১৪২২ লক্ষ সিক্কা 
টাকা । তখন ১০ সিক্ক। টাকা সমান এক স্টারলিং পাউগ্ড হিসাব কর! হত। বাঁংলার 
বাণিজ্যের দিগন্ত কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় । 

হুগলিতে পতৃগীজদের পরাজয় ইংরেজ কোম্পানির খুবই সুবিধা করে দিল। তারা 
মহানন্দে পতু গীজ ব্যবসায়ীদের শৃন্তস্থানে আকঠ ডুব দিল। এদিকে ডাক্তার বুটন বাদশাহ 
শাহজাহানের কন্যার চিকিৎস! করে ইংরেজ কোম্পানির জন্ত কিছু স্থবিধা আদায় করে নিলেন। 
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বন্দর কাশিমবাঁজার ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ 

[ রেনেল্-এর মানচিত্র থেকে - 



৯২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক বর্ষ ৭৪ 

১৬৪০ খ্রীস্টান বাঁদশাহের আদেশে মাঁজ্রাজ কাউন্সিলের অধীনে হুগলিতে বে কাউন্সিল (8৪) 
00861 ) স্কাপিত হল। ক্রমে অতি দ্রুতগতিতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ভিতর-বাংলায় কুগি 

স্থাপন করলেন। হুগলির অধীনে বালাসোর, কাশিমবাঁজার, পাটনা, ঢাঁকা ও সিংহাইয়াতে 

ইংরেজ ফ্যা্টরি গড়ে উঠল। হান্টার সাহেব লিখেছেন যে কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি স্থাপিত 

হয় ১৬৫৮ ধরীস্টাব্ে। কিন্ত স্টিফেনদ্ সাহেব কাশিমবাঁজারের ফ্যাক্টর ব! প্রধান নিযুক্ত হবার 

পর মার! যান ১৬৫৪ ্রীস্টাব্দে। স্বৃতরাং কাশিমবাঁজার ফ্যাক্টরি (ঘ1 প্রচলিত ভাষায় কুঠি 

নামে পরিচিত হয় ) ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চয় ছিল।৫ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন কীন ৪০ পাঁউও 
বেতনে ফ্যাক্টর এবং পরবর্তীকাঁলের কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা। জব চাঁরনক তার সহকারী হিসাবে 
২০ পাঁউও্ড বেতনে নিযুক্ত হন। জব চাঁরনক ১৬৮০-তে কাঁশিমবাঁজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হণ 
এবং বাংলার শাসনকর্ত। শায়েস্তা খাঁর বিরাগভাজন হবার ফলে এখান থেকেই ১৬৮৬ খ্রীষ্টাৰে 

পলায়ন করেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি এক নাগাড়ে কাশিমবাঁজারে ছিলেন কিন। জান 
যায় না।৬ 

এই সমম্বে ইংরেজ ঈন্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানি সোরা-ব্যবশায়কে প্রধান বলে মনে করতেন। 

সপ্তম শতাব্দীর পঞ্চম দশকে হুগলির কুঠিয়ালকে কেবল সোরা-ব্যবসায়ে অর্ধেক টাক! লগ্নি 

করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির ফ্যাক্টরকে সোরা কেনবার জন্য 

প্রতি বছর ৫০০০১ পাউণড পাটনায় এবং সিষ্ক কেনবার জন্য ৪০০০১ পাউণ্ড কাঁশিমবাজারে 

পাঠাতে বলা হয়েছে । এই টাকার কেনা হত কীচ1 রেশম, টাফেট। ও স্থৃতি স্থতো।৭ 
১৬৬০-৩১-তে নিকোলে মানুচী স্বয়ং কাশিমবাঁজারে আসেন। হুগলি থেকে আগ্রা 

যাবার পথে কাঁশিমবাঁজারে আসতে হয়েছিল । তিনি লিখেছেন £ 

“হুগলী থেকে যাত্রা কগার তৃতীয় দিনে আমি কাশিমবাঁজারে উপনীত হলাম। 
দেখলাম এখানে উচ্চশ্রেণীর কাট কাপড়ের জিনিস ও প্রচুর শাদা কাপড় তৈরি করা হয়। 
এই গ্রামটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং তিনটি বিলাতি জাতির ফ্যাক্টরি এখানে রয়েছে। 
জাতি তিনটি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দীজ। কাঁশিমবাঁজার থেকে আমি রাজমহলের 
পথ ধরলাম ।” ৮ 

মান্ুচীর সাক্ষ্যে তিনটি বিদেশী কোম্পানির অবস্থিতি কাশিমবাঁজারের তৎকালীন সমৃদ্ধি 
গ্রমাণ করে। 

১৯৬৩ খ্রীন্টা্ধ নাগাদ ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০০ তাঁতী সিক্ষ-বোনার কাজে লিণ্ধ ছিল। 
অন্য ছুই কুঠিতে তখন এত লোক ছিল না। কাঁশিমবাঁজারে প্রতি বছর ২২০০ গাঁইট সিক্ের 
কাটনা বা কাটা সুতো! প্রস্তুতের ক্ষমতা ছিল। প্রতি গাইটের ওজন ১** লিভার 
(11%165)--এক ইংরেজী পাউগ্ডের ( ওজন ) থেকে এক লিভার একটু বেশি ভারি। সমগ্র 
ওজন প্রীয় ৩০০৭৮ মনের সমান। রেশমের কাটা স্থতো৷ জাপান বা ওলন্দাজ দেশে যেত 
৬০* থেকে ৭৯০* গীঁইট, তাতারি ব্যবসায়ীদের কাছে এবং মোগল-সাম্াজ্যে যেত 
সমপরিমীণ। ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা বাকি ৯*** গাঁইট এদেশে বিক্রয় করতেন। প্রয়োজন 
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অন্ুমারে এই স্থতো৷ থেকেই বিভিন্ন রকম সিক্ষের থান তৈরি করা হত। বলা বাঁহুনা, 
প্রচুর পরিমাণ স্থতো আমেদাঁবাঁদ ও স্থরাটে ক্রয় করে রেশমের কাপড় ও পোশাঁকাদি বানান 

হত।৯ ১৭১২ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজদের ব্যবসা! এত উন্নতি লাভ করল যে তীরা 

পাটনা, দৌলতগঞ্জ, ছাঁপরা, সি'হাইয়! ও হাঁজিপুরে বাণিজ্যবিস্তার করলেন এবং রেশম শিল্পের 
মধ্যমণি কাশিমবাজারে (কালিকাপুরে ) ১৫৩০০ টাঁকা খরচ করে ১৭৩ন খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট 

প্রাসাদ তৈরি করলেন।১০ 

ফরাসী কুঠি অশ্রক্ষুরারৃতি কাশিমবাজার নবীর বহিঃপ্রবাহের মুখে অবস্থিত ছিল। 

কালকূমে এই স্থানটি ফরাঁসডাঙ্গা নামে প্রচলিত হয়। কুঠিস্থাপনের শ্রেষ্ঠতম জায়গা পেলেও 

ফরাসী ব্যবসায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষ সুবিধা করতে ন! পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ডুপ্নে 

(10519112% ) ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্ধে ফরাসী কুগির সংক্গ'র ও ফরাসী বাবসায়ের পুনঃপত্তন করেন। 

ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসী ব্যবসা অতি অল্লকালের মধ্যেই প্রস্ভৃত উন্নতি করল।১১ রপ্তাণির 

জন্য ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানি প্রতি বছর ৬*০০* পেটি সের! সিক্কের স্থুতো বা টানি 

ক্রয় করতে শুরু করল। এছাঁড়। অন্যান্য নান। জিনিসের মধ্যে রেখম ও স্থতির কাটা কাপড়, 

সাদ। গাড়। বা মোট। স্থতি কাপড়ের থান প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি শুরু হল। ডুপ্লেও 

ডুঘার চেষ্টায় কাঁশিমবাঁজারে নৃতন জিনিসের ব্যবসা শুরু হল। তারা চীন থেকে ফটকিরি, 

কপূর, দস্তার তৈরি জিনিস, পারদ, চীনামাটির সামগ্রী, চীনাসিন্দুর আর সুটা মুক্তা নিয়ে 

বাংলাদেশের বাজারে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন।১২ ডুপ্পে ফরামভাঙ্গায় রাজ্যের সের! 

তাতীদের সমাবেশ করলেন। ফরাঁসডার্গার তাঁতের জিনিস পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে গেল । 

ফরাস্ভাঙ্গার নাম শ্রেষ্ঠত্বের শিদর্শনের মতি লোকের মুখে মুখে খুরে সুখ্যাতি হদ়েছে। সব 

থেকে আশ্চর্য ঘটনা! যে ফরাসী কুঠি সম্পূর্ণ লুপ্ত, কিন্ত এখনে। কয়েকঘর তাতী বিজযয়াশেষে 

প্রদ্দীপের মতো ফরাসডাঙ্গায় টিকে আছে। 
ডূপ্লের আমলে ফরাসী কুঠির কদর ছিল আলাদা । প্রতিবার বর্ায় ডুবে যেত বলে কুঠি 

রক্ষার জন্য পণ্ডিচেরি থেকে এগ্িনিয়ার এল । নানাভাবে চেষ্টা করে জল ঢোকা বন্ধ হল। 

কুঠির চারিদিকে প্রাকার তৈরি হল। বস্তত এই কুহি ক্রমে এক ছুর্গে পরিণত হল। প্যারিসে 

রক্ষিত নকশা আজও ভূপ্নের কীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফরাসী ব্যবসার প্রসারের ফলে ১৭৩৪ 

ধ্ীষ্টাব্বে জনৈক 'ইন্দ্রনারায়ণ-পুত্র' বাধিক ৮* টাকা উপায় করতেন। ইনি ফরাসীদের 

কিল" বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁকে ফরাসী কুঠির গোমস্তা বল! চলে কিন! বিবেচ্য । এই 

ভদ্রলোক নবাব-দরবারে৪ ফরাসী কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতেন। তার সঙ্গে বন্দোবস্ত 

ছিল ঘে আমদানি ও রপ্তানির কাজে তিনি শতকরা ১২ টাকা করে পাবেন।৯৩ স্থতরাং 

দেখা যাচ্ছে যে ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ১৬০০০* টাকার ব্যবসা হয়। কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিল 

লগুনের পরিচালক সমিতিকে ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি জানালেন যে ফরাসীর। পাচখানা 

জাহাজ পোজাহ্ৃজি ইগরোপে পাঠাচ্ছে। ফরাপীদেশে ল! ওরিয়েপ্ট বন্দরে যে-সব জিনিস 

বাংলাদেশ থেকে পাঠান হয়েছে তার মধ্যে দেখা যায় কাশিমবাঁজারের স্থতি কাটা কাপড়ের 
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টুকরো ৩৮৭৮২৭খানি ও নমুনার জন্য ৭১খানি সিকের রুমাল, এছাড়া আরে! ৩৯ খানি 
সিক্ষের ছাপানে। রুমাল ।১৪ ডুপ্ে চন্দননগরের রাজ্যপাল হয়ে চলে যাবার পরেও ফরাসী 

ব্যবসার প্রসার হয়, কিন্তু ডুপ্নে দাক্ষিণ।ত্যে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ফরাসী ব্যবসার 
প্রভাব কমতে থাকে । ১৭৪০ খ্রীণ্টাব্দের মধ্যেই কাশিমবাজার নিক্নবাংলার শ্রেষ্ঠতম বাঁণিজ্য- 

কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় ; ভিতরবাংলায় বন্দরের রাণী বলেও কাশিমবাজারকে প্রশংসা করা হয়েছে। 

রেশম ও মসলিন-শিল্পের কেন্দ্রভূমি হিসাবেই এই খাাতি তার প্রাপ্য হয়েছিল। 
ইংরেজ ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম যখন বাংলাদেশে পদার্পণ করে তখন তিন প্রধান 

বিদেশী কোম্পানির মধ্যে তারা ছিল নিকৃষ্টতম | ইংরেজ কুঠির ক্রমবিবর্তন তাই অত্যন্ত 

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লগ্তনের পরিচালকমগ্লী হৃগির প্রতিনিধির কাছে ১৬৫৮ শ্রীস্টাবের 
২৭ ফেব্রুত্ারির এক চিঠিতে হুগলি, বাঁলাসোর, পাটনা ও কাঁশিমবাঁজীরে কুঠিস্থাপনা অনুমোদন 

করেন।৯৫ ১৬৮০ খ্রীপ্টাবে জব চারনক কুণির প্রধান নিযুক্ত হন। তার সময়ে মোট ২৩০০*০ 
পাউণ্ডের মধ্যে ১৪০০০০ পাউও কেবল কাশিমবাজারের ব্যবসায় লগ্নি করতে বল! হয় ।১৬ 

তখনকার বিনিময়মূল্য হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা কেবলমাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীরাই এই সময়ে 

সোরা ও রেশমের জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন । সুতরাং বাংলার মধ্যে কাশিমবাঁজার সে- 

সময়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে শীর্সস্থান অধিকার করত এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফৌজদারের 
উতপীড়ন সে-সময়কার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । কিন্ত ইংরেজ কোম্পানির বণিকরা এবার 
কেবল প্রতিবাদই করল না, উৎকোচ দিতে অস্বীকার করল। বাওলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা 
থার কাছে ঢাকায় এ সংবাদ পৌছান মাত্র তিনি কাঁশিমবাজার কুঠি অবরোধের হুকুম দিলেন 

ও জব চারনককে বন্দী করতে বললেন। ১৬৮৬ খ্ীপ্টাব্দের ঘটনা । নবাব-সৈন্যের চোখে ধুলো 

-পিয়ে চারনক হুগলিতে পালিয়ে গেলেন । এই পলায়নের স্ত্র ধরেই ১৬৯০ খ্রীস্টাব্ধে কলিকাতার 

পত্তন এবং ১৬৯৩ গ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতায় চারনকের মৃত্যু, নিরবচ্ছিন্ন ঘটনী- 
তরঙ্গ । জব চারনকের পলায়নের পর শায়েস্তা খার আদেশে কাঁশিমবাজারের ইংরেজ ও ফরাসী 
কুঠি প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরে বাদশাহী সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৯০ ্রীস্টাৰে বাদশাহ 
আওরঙ্গজীব বিধর্মীদের সব অপরাধ ক্ষম। করে তাদের বাঁণিজ্য-অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। 
তান্যায়ী বাংলার তংকাঁলীন স্থ্বেদার নবাঁব ইব্রাহিম খা ইংরেজদের বিনাশুক্কে বাণিজ্য 
করার আদেশ দেন।১৭ এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অধিকৃত ইংরেজ কুঠিগুলি ফেরৎ 
দেওয়া হয়। | 

বাংলাদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসকে যে পত্র দেওয়া হয় তা থেকে আমর 

জাঁনতে পারি যে ১০২ প্রীস্টাব্বের ৩০ মার্চ কাঁশিমবাঁজারের ফৌজদার নবাবের দেওয়ানের 
আদেশ জারি করেন এবং সমস্ত বিদেশী কোম্পানির অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজের কুঠি 
বাঁজেয়াথধ করেন। ইংরেজদের কুণিতে তখন ৫*০* টাকার বেশি জিনিস ছিল না। হুলসে 

সাহেবের প্রতি কপাপরবশ হয়ে নবাবের লোকেরা শ্রাকে কয়েদখানায় ন! নিয়ে গিয়ে কাশিম- 
বাজার কুঠিতেই বন্দী করে রেখে দেয় । এই সময়ে ওলন্দাজদের কুঠিতে অনেক সম্পত্তি ছিল। 



সংখ্যা ২ বন্দর কাশিমবাজার ৯৫ 

সেঙ্গন্য ওলন্দাজ কোম্পানি নবাবের কর্মচারীদের প্রচুর ঘুষ দেয় এবং তদনুযায়ী অধিকাংশ 
জিনিস পাটন। অভিমুখে রওন! করিয়ে দেবার পর ওলন্দাজ কুগির ওপর পরোয়ানা! জারি কর! 
হ্য় (৯৮ 

তখন থেকেই কাঁশিমবাঁজারে ব্যবসা করতে ইংরেজ বদ্ধপরিকর । :৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ মার্চ 
ইংল্যাণ্ড থেকে পরিচালকমগ্ডলী জানালেন যে আর কোথাও ব্যবসাঁর প্রসার না হলেও 

কাশিমবাজার ও মালদাতে কুঠি রক্ষা করে বাংলার ব্যবসাকে বাড়াতে হবে ।৯৯ 
মুশিদকুলী খা ১৭০3 শ্রীপ্টাব্ধে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুকন্ুদাবাদে নিয়ে এলেন 

এবং নিজের নামানুসারে নামকরণ করলেন মুশিদাবাদ। কাশিমবাজার মুশিদাবাদ থেকে মাত্র 

তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তাই অতি সহজেই কাঁশিমবাঁজার রাজধানী মুশিধাবাদের অংশ- 
বিশেষ বলেই গণ্য হল। বন্দর কাঁশিমবাঁজার রাজধানীর বন্দরের মর্যাদায় প্রতিষিত হল। 

ইওরোপীয় কুিগুলির রূপান্তর লক্ষণীয় । এগুলি আর কেবল বাণিজ্যের নয়, রাজনীতির 

কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ল। দিনেমার ও আর্েনিঘান বণিককুল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বার 
ভয়েই কুঠিগ্বাপনে বিরত হলেন। প্রত্যেক কুঠির প্রধানরা নৃতন মর্ধাধায় ভূষিত হলেন । 

উইলিয়াম বাগডেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাঁবকে ৩০ হাজার টাক] উপটোৌকন দিয়ে ইংরেজ কুঠির 

আমূল সংস্কারের আদেশ চেয়ে নিলেন। এই সময়ে কুণি ও ইংরে-এধিরুত জমির পরিধি 
বৃদ্ধি হল। 

দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্যে মৃত্যু হল ১৭০৭ খ্রীস্টাব্ধে। মুনিদকুলী খা 
বাদশাহের নামমাত্র আহ্ছগত্যে বাংলায় স্বাধীন নবাবির পত্তন করলেন। পরবতার্ ৬০ বছর 
রাজনীতির উজ্জল আলোয় মুখিদাবাদ-কাঁশিম্বাজারের দৈনন্দিন জীবন আলোকিত হয়ে উঠল। 

কাশিমবাঁজার ধীরে ধীরে হয়ে উঠল নানা রকমের রাঁছনৈতিক ফন্দিবাঁজি, মড়যন্্ ৪ পরামর্শের 
কেন্দ্রস্থল । নবাবী দৃষ্টি থেকে সামান্ দুরে কাশিমবাদার আলোচনার চমৎকার জাম্গা হয়ে 

উঠল। জগংশেঠগণ কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে একটি বড় বাড়ি তৈরি করলেন । 

সত্যি আশ্চর্য হতে হয় যে মাত্র ৬* বছরের মধ্যে কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয় 
ভরতবর্ষের ইতিহাঁসেও কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল ! ১:০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদাবাদে বাংলার 

স্বাধীন নবাবি শুরু, আর ১৭-৫ খ্রীষ্টাবে বঝ্মারের যুদ্ধে নবাঁধ মীরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে তার 
শেষ । আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সত্যই লিখেছেন, ১৭৬৫ খ্রীন্টান্দ থেকে ভারতের পরাঁধীনতা 
শুরু হয়।২০ মুশিদকুলী খা বাংলা বিহার উড়িয্যা। নিয়ে গঠিত সুবা বাংলার অধিপতি হলেন। 

দিলীর নিত্যপরিবর্তনশীল বারদশাহী তক্তের অধিকারীদের কেবলমাত্র মৌখিক আম্গত্য 

জানিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাঁজে মনোযোগী হলেন। তৎকালীন বাংলা অর্থে 

বৃহত্বঙ্গ সর্থা পূর্ববঙ্গ ( বা পূর্ব পাঁকিস্তান ), মনিপুর, শ্রীহট্, মানভূম, সীঁওতালপরগনা, পৃণিয়া 
এবং উড়িস্যার কিয়দংশ প্রভৃতি বাংলার অন্তর্গত ছিল। বিহার কোলগাও থেকে বক্সার 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। নেপাল ছিল বিহারের উত্তর-সীম। ও সিংভৃম দক্ষিণ-প্রাস্ত। উড়িস্তা 
পুরী ও গণ্জাম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও পরিধিতে অত্যন্ত ছোট ছিল।২৯ 



৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

বাদশাহ আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুশিদকুলী খাঁর স্বাধীন নবাবি শুরু হল, একথ! 
মনে কর! যাঁয়। রাজাশীসনে অভিজ্ঞ নবাঁব বাংলা স্থবাঁতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন । 

জনপাধারণ নির্ভয়ে একস্বান থেকে অন্স্থানে যাঁতাপ়্াত করতে পারতেন এবং রাত্রে অর্গল 

বন্ধ না করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতেন ।৯৬ দেশের এই শান্ত অবস্থা বিবেচন। করে 
বিদেশী কোম্পানিগুলি এই সময়ে বাংলা স্থবায় প্রচুর অর্থ ব্যবসায় লগ্নি করে। ভারতীয়গণও 
পেছনে পড়ে থাঁকেন নি। রাজস্থানের নাগর শহরের অধিবাসী হীরানন্দ শাহ পাটনায় 
ব্যবনা করতে আসেন ১৬৫২ ্ীস্টাব্বে। তারই বংশধর শেঠ মানিকচাদ ঢাক থেকে মুশিদকুলী 
খার সঙ্গে মুশিদাবাদে আসেন । একসঙ্গে আসার কারণ যে নবাবের সঙ্গে শেঠের দীর্ঘদিনের 

বন্ধুত্ব, একথা] বল|ই বাহুল্য । শেঠ মাঁনিকচাদ নবাঁব-আঁবাসের ছুই মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে 
মহিমাপুরে নিঙ্গের বাসস্থন তৈরি করলেন।২২ শেঠ মানিকটাদের বংশধররাই ইতিহাসে 
জগতশেঠ-বংশ নামে খ্যাত ) ১৭১৭ খ্রীস্টাব্ধের আগে কিন্তু শেঠরা টকশাল বসিয়ে টাঁকা 

ছাঁপাবার একচ্ছত্র অধিকার পান নি। শেঠ মাঁনিকাঁণ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিলী গিয়ে বাঁদশাহের 
সঙ্গে দেখ করেন এবং তার পরেই বাদশাহ ফররুখশিরর মুশিদকুলী খাকে স্থবা বাংলার সববাদার 

এবং বাংলা-বিহাঁর-উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন । বাদশাহ মানিকচাদকেও শেঠ উপাধিতে 

ভূষিত করেন। বাংলায় কায়েমী শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানিকাদের সাহাষ্য ছাড়া যে মুশিদকুলী 
খা করতে পারতেন না, একথা আজ স্বীরুত হয়েছে। শেঠ মাঁনিকচীঃদর মৃত্যুর পর 

(১৭১৭ শ্রী) তার ভাতুপ্ুত্র ও দত্তকপুত্র শেঠ ফতেটাদ পিতার নির্দিষ্ট পথেই ব্যবসা চালিত 

করেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহকে সৈন্বাহিনীর বেতন দেব।র জন্যে শেঠ ফতেঠাদ এক কোটি 
টাক পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর অব্যবহিত পরে ১৭২২ খ্রীস্টান্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহ শেঠ 

ফতেটাদকে “জগংশেঠ” উপাধিতে ভূষিত করেন।২৩ তদবধি এই বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর 
_জগতশেঠ নামে প্রসিদ্ধ। সন্মান আরও এল। বাংল। স্থবায় পায়ে সোনার গহনা পরার 
অধিকাঁর ছিল কেবলমাত্র বাংলার নবাবের আর জগংশেঠ-বংশের । জগৎশেঠের স্থান নিদিষ্ট 

হুল নবাবের বামে ।২৩ সব বিষয়ে, এমনকি শাসনব্যবঞ্থ৷ পরিচালনাীতেও জগংশেঠ-বংশকে 

বাংলার নবাবের অংশীদার বলে স্বীকার করা হল। এইজন্য দেখি বাংলায় শাসন প্রবর্তনের 

জন্য জগংশেঠদের উদ্বেগ | এই উদ্বেগ অনধিকারী অর্থলোভী ব্যবসায়ীর নয়, দেশের ও দশের 
শুভকামনার অধিকারী শাসনযস্ত্রেরে ছোট অংশীদদারের। তাই ১৮৬৩ খ্রীস্টান পর্যস্ত 

বাংলাদেশের খ্যাতনামাঁদের তালিকায় নবাব ও নবাব-বংশধরদের পরই জগংশেঠের স্থান 

নির্দিষ্ট আছে।২৩ 

স্বাধীনভাবে বাংলা শান করলেও মুশিদকুলী খাঁকে রঃ দিলীর “নজরানা'র তাগিদ 
মেটাতে হত। বাদশাহ-বর্দল দিলীতে তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন]। নৃতন বাদশাহের অর্থের 

প্রয়োজন হলেই স্বাদারদের নজরান। পাঠাবার হুকুম আসত । মুশিদকুলী থা এইরকম 

তাগিদ এলেই বিদ্বেশী কৌম্পানিদের কাছ থেকে সেই টাঁকা আদায় করতেন। ক্রমে এই 

রীতিটাই চালু হয়ে গেল। দিল্লী রহুকুম এলেই নবাঁব হুকুমনাম৷ জারি করতেন। কোন 
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বিদেশী কোম্পানি টাক] দিতে অস্বীকার করলেই নবাবী ক্রোধ তাদের সহ করতে হৃত। 
কাজেই বাদশাহী সমন এলেই নবাবের কর্মচারীদের কাশিমবাঁজারের কুঠিগুলিতে আসা- 
যাওয়া বৃদ্ধি পেত। োম্পানিগুলি তাঁদের দেয় নির্দিষ্ট অর্থ জগংশেঠ ফতোদের গদিতে 
পৌছে দিয়ে আসতেন। ১৭২১ গ্রীন্টাৰে ইংরেজ কোম্পানি টাকা দিতে অস্বীকার করেন। 

নবাব তাদের ছুই মাস সময় দিলেন, তারপর এ বছরের মে মাসে ইংরেজ কুঠির গোমক।! 
(৮:০1: ) কান্তবাবুকে ( কৃষ্ণকাস্ত নন্দী ) গ্রেপ্ার করে নিয়ে যান। ফলে ইংরেজ কুঠির 
বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল, কেনন! বাঙালী এবং দেশী ব্যবসায়ীদের কেনাবেচা 

কান্ত াবুর মাধ্যমেই হত। অবশেষে জগংশেঠ ফতেচাদের মধ্যস্থতায় কাস্তবাবু মুক্তি পেলেন 

এবং ইংরেজ ফ্যাক্টরি থেকে সৈম্ত অপসারণ কর হল।২৪ ওলন্দাঁজ কোম্পানির ভকিল' 

বা প্রতিনিধিকেও নবাঁব বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছিলেন। এই সময়েই 

ইংরেঙ্গ কোম্পানির টাক! তৈরি করার আবেদন নবাব নাকচ করে দেন এবং সমুদয় রুপ! 

প্রতি 'ডুকাটুনে” তিন পাই লোকসানে জগংশেঠকে বিক্রি করে দিতে ইংরেজ কোম্পানি বাধ্য 

হয়। পরের বছরে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে আবার নজরানার তাগিদ এল | এবার ইংরেজ ও ওলন্দাজ 

কুঠির ছজন ভকিলই গ্রেপ্তার হলেন। ইংরেজ কুঠির সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্টেন বোরল্যাস 

জগংশেঠের সঙ্গে দেখা কবে নবাবী কীতির তীব্র প্রতিবাদ আহ্ষ্টানিকভাঁবে জানালেন। 

অবস্থা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠল। অসন্তোষের ঘৃণিবাতাম কাশিমবাঞ্জারের পথে পথে 

ধুলো উড়িয়ে চতু্দিক অন্পষ্ট করে দিল। ইতিমধ্যে আর এক গোলমাল শুরু হয়েছে। 

কলিকাতার পত্তন করে ইংরেজ কোম্পানি স্পষ্টই বুঝতে পারল যে এক স্থবাদারের দেয়! 

সনদ অন্য এক স্ুবাদারের হুকুমে নাকচ হয়ে যেতে পারে। নবব ইত্রাহিম খার দেওয়। 

অধিকার নবাব মুখিদকুলী খ। বাতিল করে দিতে পারেন। কাজেই পাকা বন্দোবন্তের 

একমাত্র উপায় দিলীর হুকুমনাম, বাঁদশাহী ফরমান সংগ্রহ কর|। চেষ্টা শুরু হল এবং ১৭১৪ 

ধ্রীস্টাব্ে “হাঁসব-উল-হুকুম” নামে বাদশাহী আদেশ কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিলের হস্তগত 

হুল। এই হুকুমে ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা করার অধিকার স্বীকার কর] হয়েছে, উপরস্ধ 

তাদের বাঁধা দিতে বা আঘাঁত হানতে বারণ করা হয়েছে। এই আদেশের পুরোদস্তর 

সগ্যবহার করবার জন্য বাঁদশাহের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি আরো স্থবিধা আদায় 

করলেন। বাংলাদেশে বাণিজ্যের এবং শুক্ক আদায়ের অধিকার পাওয়া গেল আর পাওয়া 

গেল হুগলি, কাঁশিমবাজার, পাটন।, ঢাকা, মালদা, রাজমহল, বালাসোর ও রাধানগরে কুঠি 

স্থাপনের অধিকার । এতদিন ৷ ছিল নবাবী অনুমতির দয়ার প্রত্যাশী, এখন থেকে হয়ে 

গেল বাদশাহী হুকুমে হুকদার। ১৭১৭ এ্রস্টাব্দে বাদশাহী ফরমানও এসে গেল, যার ফলে 

ইংরেজ কোম্পানি দিল্লীর বাদশাহের অধীনে ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর আর স্ৃতানটির 

জমিদার বলে স্বীকৃত হল। ্বভাবতই কলিকাতা শহরের কিছু উন্নতি হল, নৃতন ঘরবাড়ি 

রাস্তাঘাট তৈরি হতে দেখ! গেল। ১৭২৬ ্রীস্টাব্দে নবাব-কর্মচারী আবদুল রহিম কলিকাতার 

উন্নতি করার জন্য ৪৪০০* টাঁক! অতিরিক্ত খাজন। দাবি করলেন। কলিকাতার কোম্পানির 

১৩ 
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প্রধান এই অতিরিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার কাশিমবাঁজারে সৈন্য এল। 
ক্ষান্তবাবু এবার আগে থেকেই ইংরেজ কুঠিতে আত্রয় নিয়েছেন । নবাঁবী সৈন্য দ্বেশী বণিকদের 
গ্রেপ্ধার করে নিয়ে গেল। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্ের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হল না। 

অবশেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় এবং কাশিমবাঁজারের নৃতন কুঠিয়াল হ্িভেনসনের চেষ্টায় 
ইংরেজ কোম্পানি নবাবকে ২* হাজার টাক। নজরানা দিতে স্বীকৃত হলেন, নবাবও এক 
পরোয়ানা জারি করে আশ্বাম দিলেন যে ভবিষ্যতে অন্যায়ভাবে কোন অতিরিক্ত কর বা 

খাঁজনা ধার্য করা হবে না। ১৪ মার্চ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে মে মাসে প্রতিষ্রত 
নজরানা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।২৫ নবাব মুখিদকুলী খার এটাই শেষ 
প্রাপ্তিযোগ । ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দের ৩* জুন তার মৃত্যু হস । তিনি বাংলাদেশের জমিদারদের শায়েস্তা 
করেন। তৃষণার রাঁজা সীতারাঁম রায়কে দমন তাঁর এক কীতি। বাংলা! স্থবায় তিনি সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা স্বাপন করেন। তাঁর স্যষ্ট “বৈকু* ধনীদরিদ্র সবারই মনে ত্রাসের সঞ্চার 
করত। অমাহৃধষিক অত্যাচারের এই বন্দোবস্ত দেশের আইন অমান্য করাকে দুরূহ করে। 
শৃলবিদ্ধ হয়ে রাজা সীতীরামের বীভৎস মৃত্যু পরবর্তী যুগের বাঙালী যতই অস্বীকার করুন, 
“বৈকু্ঠ'-স্থষ্টিকারী শাসকের হাতে সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা । মুণিদকুলী খাঁ রাজকার্ষে 
বেশ পটু ছিলেন। তার সময়ে বাঙলার জীয়গীরসমেত মোট জমার পরিমাঁণ ছিল ১:২৮৮১৮৬ 

টাকা । তিনি পরগনা1-বিভাগের পুনবিন্তাস করেন । আগে স্থবা বাংলা ১৩৫০টি পরগনায় 
বিভক্ত ছিল। মুশিদকুলী তাকে ১৬৬৯১টি পরগনায় বিভক্ত করেন। তার সময়ে চাঁকলা 

বিভ।গ এবং প্রতি চাকলার স্থনিদি্ট জম! ও বাধিক হস্তবু্দ “জমা-কামেল তুমারী” নামে 

অভিহিত হয়। মুসলমান এঁতিহামিকগণ মুশিদকুলী খাঁকে 'জেন্দাপীর+ ব৷ ম্হাঁপুরুষ-রূপে 

বর্ণনা করেছেন।২৬ কাশিমবাঁজারের অনতিদূরে কাটরায় তার সমাধি ও মসজিদ আজও 

বিদ্যমান । 

॥ দুই ॥ 
মুশিদকুলী খা মৃত্যুর আগে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাকে নবাব মনোনীত করেন। কিন্ত 
নবাবের গত হওয়ার সংবাদে নবাব-জামাতা ও সরফরাজ খার পিত৷ উড়িস্যার শাসনকর্তা 
স্জাউদ্দিন মহম্মদ খা রাজধানীতে উপনীত হন এবং স্থজাউদৌল্লা আসাদ জঙ্গ নাম গ্রহণ করে 

নবাবী তক্তে আরোহণ করেন। সুজাউদৌল্লার নবাবির বার বছর রাজনৈতিক গ্রস্ততির সময় 
বল! চলতে পারে । নবাব উড়িস্তা থেকে আসবার সময়ে তার অন্যতম সহকারী হাজী আহমদ 

খা ও তাঁর ভ্রাতা আলিবর্দি খাকে সঙ্গে আনেন। এ'রা পারশ্যদেশীয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী । জজৌ 
রণক্ষেত্রে ১৭*৭ গ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ওরঙ্গজীবের পুত্রদ্দের মধ্যে ষে যুদ্ধ হয় তাতে আলিব্দি খ! 
অংশগ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিল মির্জা মহম্মদ আলি।২৭ সুজাউদৌল্লা এদের 

সাহায্যে উড়িস্তায় স্থশাসন প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। স্থবা বাংলার 
শাসনে নতুন নবাব পুরাতন তৃত্যদ্দের ওপরই নির্ভরশীল হলেন। শাঁসনব্যবস্থার সুবিধার জনয 
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আলিবধি খা বিহারের শাপনকর্ত! নিযুক্ত হলেন এবং হাজী আহমদ ও দেওয়ান আলমঠাদ 
নবাবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা হলেন । জগৎশেঠ ফতেটাদ নবাবের বন্ধু ও রাজ্য পরিচালনায় 
সহায়ক হবার ফলে জগংশেঠ পরিবার কৌলীন্তে ও ক্ষমতায় প্রায় নবাবের সমকক্ষ হরে 

উঠলেন। এদের সাহচর্যে ও সাহায্যে স্থজাউদৌল্লা স্ব বাংলার শাঁসনকার্য পরিচালনা 
করে বাধিক ১২৫০০০০০ টাঁকা বাদশাহকে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এগার বছর আট 

মাস তের দিন বাংলার নবাবি করে দিলীতে পাঠান মোট ১৪৬২৭৮৫৩৮ টাকা ।২৮ 
কাশিমবাঁজারের বিদেশী কুঠিদের নবাবী দাক্ষিণ্য অর্থের বিনিমন্ষে কিনতে হত। হাজী 

আহমদের মধ্যস্থতায় ওলন্াাজ বণিকগণ ৫৫০০০ টাক! নজরানার বিনিময়ে বাঙলা হুবায় 

বাণিজ্যের পরোয়ানা লাভ করে ৬ জুলাই ১৭৩৬ খ্রীপ্টাব্ে। আলমটাদের মধাস্থতায় ইংরেজ 
বনিকগণ .৭০*০ টাকায় পরোয়ানা লাভ করে । ইংরেজদের কাছে নবাব ২ লক্ষ টাকা দাবি 
করেন, কারণ ইংরেজ ব্যবসায়ে তখন বিশেষ সমৃদ্ধ। নজরানা প্রার্ধিতে দেরি হওয়।য় কোম্পানির 

সোরা ভি নৌকাগুলিকে অ|জিমগঞ্জে আটক করা হয়। নৌকাগুলি পাটন! থেকে কলিকাতা 

আসছিল ।২৯ 
নবাব মুখিদকুলীর আমল থেকেই জগংশেঠ ফতেটাদ ইংরেজ কোম্পানির মাতব্বর | 

স্থতরাং বণিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বর্তমান নশাব ও কোম্পানির মধ্যে বোন্বাঁপড়ার 

ভার নেন এবং নব|বি পরোয়ান! নিজেই স্বহস্তে কুঠিয়।লকে দিয়ে যাঁন।৩০ 
জগংশেঠের সঙ্গে ইংরাজদের বন্ধুত্বের প্রধান কারণ হল, ইংরেজ বণিকগণ জগৎশেঠের 

কাছে নিয়মিত টাকা ধার করতেন । এই টাক] ধার নেবার ব্যাপারে ১৭৩০ খ্রীস্টান্দে গোলমাল 

উপস্থিত হলে এই সৌহার্দ্য প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই গোলমালের কারণ 

খুঁজতে গিয়ে জগংশেঠের ইংরেজ কোম্পানিকে টাকা দেবার পদ্ধতি জানা যায়। ১৭১৩ 

খ্রীষ্টাবের ১৫ এপ্রিল কাশিমবাঁজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান জন স্ট্যাকহাউস কলিকাতায় 

কাউন্সিলের সভাপতিকে জানালেন ষে তার্দের গোমস্তা কাস্ত নিরুদেেশি হয়েছেন এবং 

তাঁর ফলে কোম্পানির ব্যবসাবাঁণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে । নতুন করে ব্যবসায়ীদের দান 
দেবার উপায় নাই, কারণ জগংশেঠ টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন। কান্ত মারফৎ তিনি 

কোম্পানিকে ছুই লক্ষ পয়তাল্লিশ হাঁঙ্গার টাকা দিয়েছেন, সে টাকার কিছু ফেরৎ না পেলে 
নতুন অর্থ কোম্পানিকে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং জগংশেঠের সঙ্গে বোঝাপড়া 

ন| হলে ব্যবসা চালানো কঠিন ।৩১ 
অবশেষে কাস্তকে কেফ্কান্ত নন্দী বুঝিয়ে-সঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হল। কাস্তবাবুর হিসাব 

ওয়াশিল করে দেখা গেল ষে তিনি কোম্পানির দালাল হিসাবে ২৪৫০০ টাকা জগংশেঠের 
কাছে নেওয়! ছাড়াও স্বনামে ১৩৩** টাক! ধার নিয়েছেন। কান্তবাবু সমুধায় খণের জন্যে 
২৭২*** টাকার সম্পত্তি (9০০8:165 & 0:07921:05 ) বন্ধক রাখতে রাজী হলেন ।৩২ 

' গোলষোগের একমাত্র কারণ ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ । তাঁরা নিজেদের 

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্ত কাস্তবাবুর কাছে টাক! ধার করতেন। কাস্তবাবু জগৎশেঠের কাছ 
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থেকে টাঁকা ধার নিয়ে সেই টাকা কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীকে দিতেন। কাস্তবাবুর 
হিসাব থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে কাশিমবাঁজার কুঠির ভূতপূর্ব কুঠিয়াল হিফেনসন সাহেব 
একাই ১৭৫০০* টাকা নিয়েছেন আর তাঁর বেনিয়ান নিয়েছেন ৭০** টাঁকা।৩৩ কাজেই 
এই টাক! ফেরৎ না পেলে কাস্তবাবুর পক্ষে জগংশেঠের খণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। 

জগৎশেঠ প্রস্তীব করলেন যে কোম্পানি তাকে ২৭২০০ টাকার হাঁতচিট! বা প্রমিসারি নোৌট 

দিন, তাহলে তিনি কাস্ত মারফৎ আরো! ৮০০০০ টাকা কোম্পানিকে দেবেন। কোম্পানি 

এতে রাজী হলেন না, উপরন্ত কান্তবাবুকে চাঁকরি থেকে বরখাস্ত করতে মনস্থ করলেন। 
জগৎশেঠ দেখলেন যে কাস্ত বরখাস্ত হলে তাঁর পক্ষে টাকা আদায় কর! অসম্ভব হবে। 

স্তয়াং তিনি কোম্পানিকে জানালেন যে কাস্তকে বরখান্ত করলে তিনি ধরে নেবেন যে 

কোম্পানি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছেন। ইতিমধ্যে নৃতন মাতব্বরের খোঁজে ইংরেজ কোম্পানি 
ন্বাঁবপুত্র সরফরাজ খাঁর দরবারে আনাগোন। ও উপহার দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু কোনও 
ফল হল না। হাজী আহমদ খা] ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে নবাব মনে 
করেন জগংশেঠের সঙ্গে শত্রুতা কর! তাঁর সঙ্গে শক্রতা করার সামিল। শেষ পর্যস্ত 

জগংশেঠকে ১৩০০০০ টাঁকা দিয়ে কোম্পানি তার সঙ্গে মিটমাট করলেন। ১৭৩০ গ্রাস্টাব্দের 
২২ অক্টোবরের কনসাল্টেশনে এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, আর আছে জগংশেঠের এক 
বিজ্ঞপ্তির ইংরেজী অনুবাদ ।৩৪ জগংশেঠ এই বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন যে ইংরেজ কোম্পানির 
দীলাল বাঁ গোমন্তা কাস্তর কাছে তাঁর আর কোনও দাবিদাওয়া নাই এবং ইংরেজ কোম্পানির 
সঙ্গে তার বোঝাপড়া লম্পূর্ণ হয়েছে । ইংরেজ কোম্পানির কাঁন্তবাবুকে বরখাস্ত করার চেষ্টাও 
বিফল হছল। জনৈক বুড়া দত্তকে কান্তবাঁবুর জায়গায় এ বছর ৮ সেপ্টেম্বর নিযুক্ত কর! হয়। 
৩ অক্টোবর স্ট্যাকহাউস সাহেব কালকাতাঁয় লিখলেন যে বুড়া দত্ত চাকরি করতে অস্বীকার 

করায় তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। কান্তবাবু চাকরিতে বহাল থেকে গেলেন 1৩৫ 

নবাবী হুকুমে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরকট ও মাদ্রাজী টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হল।'*৬ 
ইংরেজদের শায়েস্তা করতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল মনে কর! যেতে পারে । ১৭৩৭ 
প্স্টাব্দে ২৩ বাক্স-ভি রুপ জগংশেঠকে বিক্রি করে ইংরেজ কোম্পানি আবার জগংশেঠের 
স্থনজরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন ।৩৭ 

নবাব স্থজাউদৌল্লার সময়কে ভবিষ্যতের প্রত্ততিপর্ব হিসাবে গণ্য করা চলতে পারে। 
নবাবী ক্ষমতার হাঁস এবং নবাঁবী কর্মচারীগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এই সময়কার বৈশিষ্ট্য । ক্ষমতা- 
বৃদ্ধির স্ত্র ধরেই হয় সম্পদ বৃদ্ধি) নবাবী কর্মচারীদের সম্পদ এই সময়ে অত্যস্ত বৃদ্ধি পায়। 
জগৎংশেঠের ক্ষমতা ও সম্পদ আকাশচুষ্বী হয়ে ওঠে। বিদেশী কোম্পানির কর্মচারীরা 
ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হন। কাঁশিমবাঁজার হয়ে উঠল সম্পারৃদ্ধির কেন্্র- 
স্থল। বল! বাহুল্য, এই সম্পদবৃদ্ধি প্রায়ই প্রচলিত পথ ছেড়ে নানা গুধ পথে গোপনীয় 
উপায়ে হয়েছিল। বুদ্ধিমান সাধারণ লোক কান্তবাবুর পক্ষেও গ্রায় তিনলক্ষ টাকা সম্পদের 

জামিন দেওয়! সম্ভব হুয়। এই সময় ছুইজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ. করেন ধারা পরবর্তাকালে 
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ভারত-ইতিহাঁসে নিজেদের নামকে কায়েমী করেছেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে :৭৩২ 

খীষ্টাবে) বিহারে জন্ম(লেন আলিবদ্দির দৌহিত্র মির্জ। মহম্মদ যিনি পরবর্তীকালে সিরাঁজধোল্লা 

নামে খ্যাত হন। আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের পল্ী-অঞ্চলে জন্মালেন ১৭৩২ শ্রীস্টা্ধে ওয়ারেন 
হেষ্টিংম, কালের অমোঘ টানে তাঁকে প্রথমে কাঁশিমবাঁজার ও পরে ভারত-ইতিহাঁসের সঙ্গে 

যুক্ত হতে হয়েছিল । নবাব স্থজাউদৌন্ল। ১৩ মার্চ ১৭৩৯ খ্রীন্টান্দে পরলোঁকগমন করলেন। 

পিতার মৃত্যুর. পর সরফরাজ থাঁ বিন! বাধায় নবাব হলেন। প্রায় সঙ্গেসন্দেই প্রধান 
অমাত্যদের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হল। সরফরাজ খা। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলামী ও রাঁজকার্ষে 

অমনোযোগী হওয়ায় দেওয়ান আলমচাদ তাকে সতর্ক করে দিতে গিম্নে অপমানিত ও লাঞ্ছিত 

হলেন ।৩৮ প্রকাশ্য দরবারে নবাব হাঁজী আহমদকে সুজাউদৌল্লার বিলারম্ণী সংগ্রহ- 
কারক বলে অপমান করেন।৩৯ জগংশেঠ ফতেচাদের পুত্রবধূকে জোর করে ধরে নিয়ে 

যাবার ঘটন। সত্য হবার সম্ভাবনা । অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাগোর প্রধান ব্যক্তিরা 
সরফরাজ খার ব্যবহারে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর নধাঁৰ যখন প্রবীণ হাজী 
আহমদকে প্রধান দেওয়।ন বা প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করলেন তখন রাজামাত্যগণ 

সত্যই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিহারের শাননকর্ত| আলিবর্ধি খাঁকে এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ত 

করতে ডাক হল।59 

সরফরাজ খার ভাগ্যাকাশে আরে! মেঘ জমে উঠল। নাদির শাহ দিল্লী দখন করে 

নিজেকে বাদশাহ ঘোঁষণ| করলেন এবং সরফরাক্দ খাকে তার নামে টাকা ছাঁপাতে হুকুম 

করলেন। তদন্ুযায়ী নবাৰ সরফরাজের মুদ্রায় নারির শাহের নাম দেখা যার । এই 

বছরই নাঁদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেলে মহম্মদ শাহ আবার দিলীর বাদশাহ হলেন। 
সরফরাজ খ| অনধিকারীর নামে তনথা বার করে দিলীর ব1দশাহের বিরাগভাজন হলেন। 

সরফরাজ খাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত হীন। নারীসঙ্গ, পানবিলাস ও আলম্ত- 

পরায়ণতা তার চিন্তাঁশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। রাজকার্ধে অননোযোগ এবং রাজ্যের 

প্রধান কর্মচারীদের অপমান ও বরখান্ত শাসনব্যবস্থায় সঞ্চট এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে 

অমাত্যগণ দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে আশস্কিত হলেন, সেইসঙ্গে নিজেদের 
ক্ষমতাহানিতে ক্ষুন্ধ হলেন, ভবিষ্যতে সম্পদহানির সম্ভাবনায় নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 

ঘোষণ! করলেন। নবাবের পতন বাদশাহ মহম্মদ শাহের অভিপ্রেত, এমন খবরও আলিবদির 

কাছে পৌছে গেল। ২*০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২*ট1 কামান আর 
৩*** অশ্বারোহী আফগান সৈন্যের পুরোভাগে আলিবদি বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন। 
বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে নবাব স্বয়ং বিদ্রোহীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলেন। 
গিরিয়ার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নবাব সরফরাজ খা বীরের মতো যুদ্ধ করে হত হলেন (৯ এপ্রিল 

১৭৪০ শ্রীঃ)। যে নবাবের জীবনে কোন স্থের্য ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে মৃত্যু তাঁকে 
মহ্মান্বিত করেছে। জালিমসিংহের গল্প সরফরান্ছের এই কীতিকেই শ্রদ্ধা জানান ।৪১ 

সরফরাজ খার পতনের সঙ্গে সাধারণভাবে রাজ্যের সব প্রধান ব্যক্তিগণ যুক্ত । জগংশেঠ 
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এ যড়যন্ত্রে কোন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ পাঁওয়। যায় না। কিন্ত নবাবের 

মৃত্যুতে তিনি যে অত্যন্ত লাভবান হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । নবাব আলিবদ্ি খাঁর 
দরবারে জগংশেঠ ফতোদের সম্মান অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। বিশেষ স্বয়ং নবাব আলিবর্দিকে 
প্রাযমই জগংশেঠের কাছে টাক! ধার নিতে হওয়ায় তীদের ক্ষমতা নবাবের থেকেও বেশি 

হয়েছিল। এই কারণে সরফরাজের পতন ও মৃত্যুতে জগংশেঠদের নেপথ্য হস্ত অস্বীকার 
কর।যায়না। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাসের মধ্যে হাজী আহমদ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 

হলন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল! ফিরে এল | ব্যবসাবাণিঙ্গা শুরু হল। নবাব আলিবদি 
শু হাঁতে শাঁসনযস্ব পরিচালনা করতে আরম্ত করলেন ।৭২ বিহার শালনব্যবস্থা তারই স্থটি, 

কাজেই সেখানে কোন অন্বিধা হল না। কিন্তু উড়িয্যা সরফরাজ খার ভগ্নিপতি রুস্তম জঙ্গ- 

এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করল। ম্যুরভগ্ের রাঙ্গা ও খুরদার রাঁজ৷ বিদ্রোহী আলিবদ্দিকে নবাব 

বলগে স্বীকার করলেন ন। এবং রুস্তম জঙ্গের সঙ্গে যোগ দ্িলেন। সারা বছর ধরে যুদ্ধ চলল । 

ন|ন! যুদ্ধে বারবার জী হয়েও নবাঁৰ আলিবর্দি উড়িস্বাকে আয়ত্বে আনতে পারলেন না। 
১৭৪২ গ্রীস্টাব্ধ শুর হতেই মারাঠ। দ্র অশ্বক্ষর্বনি আকাঁশবাতাঁস কম্পিত করল। 

বির হাঙ্গাম৷ শুরু হল। 

কাঁশিমবাজারের জনজীবন শান্তনিগ্ধ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। শান্তিতে ব্যবসা 

পরিচালনা করতে এখানকার অধিবাঁসীর! অভ্যন্ত হয়েছেন। এই সময়ে কাঁশিমবাঁজারের 
জনসংখ্যা একলক্ষ। ব্যবসায়ী শহর হবার জন্য বহু বণিক, মৃহাঁজন, শ্রফ ও গদ্িওয়াঁলা 

স্থারীভাবে বলবাস করতে আরম্ভ করেছেন। অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু। 

তাদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব খুব বেশি । কেনাবেচার মাঝে 

মাঝে প্রায়ই কীর্তন শোনা যাঁয়, মৃণঙ্গ আর কর্তালের ধ্বনি বাবসায়ীদের উন্মনা করে 
দেয়।৪৩ একদিকে বাণিজ্যের প্রসার, অর্থের লেনদেন, ব্যবসার লাভ, অন্তদ্দিকে শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রচারিত নাম সংকীর্তন করে কাখিমবাঁজীর এহিক ও পারত্রিক ছুই বিষয়েই সমান দৃষ্টি 
দিয়েছিল। মাঁঝে মাঝে বিপদ আসতো । 

১৭১৬ খ্রীন্টাব্ধের ১৯ মার্চ ইংরেজ কুণিয়।ল আঙ্গে ( 4১0৫০ ) মুখিদাবাদের এক বিধ্বংসী 
অগ্নিকাণ্ডের কথা লগুনের ডিরেক্টরদদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই আগুনে 

মুশিদীবাঁদের পাঁকা বাড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাঁয়। উত্তরে লগুন থেকে 
জানান হয়েছে যে সব কাঠে তেলের ভাগ বেশি সে সব কাঠ যেন গৃহনির্মাণে ব্যবহার করা না 
হয়।৪৪ কিন্তু এই উপদেশ সর্তেও আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। ১৭৪১ 

 স্বীস্টাব্বের ৩ জানুয়ারি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে লগ্ডনে লেখা এক পত্রে জান! যায় ষে আগুনে 
কাশিমবাঁজারের কুঠির সৈন্য থাকার ব্যারাক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেটি মেরামতের জন্যে 
সেগুন কাঠ পাঠান হয়।৪৫ 

১৭৪২ গ্রস্টাব্বের ২* এপ্রিল ইংরেজরা মারাঠা-আক্রমণের খবর লগ্ডনকে জানাতে 

গিয়ে লিখছে ঃ 
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“আমরা কাশিমবাঁজারের স্তার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীস্টা্খের 
১৬ এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিমবাঁজারে মারাঠা-আক্রমণ হতে পাঁরে। বর্ধমান, 
রাধানগর ও অন্যান্ত জায়গা! থেকে আমাদের ব্যবসাধীরা এই খবরই এনেছে” ।৪৬ 
কলিকাতা থেকে কুঠি রক্ষার জন্য একটি বড় শক্তিশালী সৈন্যদল অনতিবিলম্বে 

কাঁশিমবাঁজারে পাঠান হয়।৪৭ মারাঠাদের সঙ্গে বোৌঝাঁপড়ার জন্যে কুঠির চারিদিকে উচু 
প্রাচীর ও মাঝে কামান বসাবার জন্য গধুজ (7356012) তৈরি করা হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চারটি গণ্ুজ তৈরি করে কামান বসান হয়েছে। লগ্ডনে চিঠি লেখা হল যে কুঠি এখন ছুর্তেছ্য ।৪৮ 
তবে ভাবনা গেল না । মারাঠা-আক্রমণের ভয় ছাড়া নবাবের নজরানার ভয় কম ছিল না; 
আশঙ্কা কর! হচ্ছিল যে প্রতি গণ্ুজের জন্য নবাঁব আলাদ] আলাঁদ। নগরাঁন] দাবি করবেন । 
১৭3৫ খ্রীস্টাবেও নবাবী খমন না পেয়ে ইংরেজ অধাঁক হল। লগুনে লিখে পাঠাল যে যুদ্ধের 
সময়ে এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নবাব সম্ভবত অনুমোদন করেছেন। নজরানার দাবি দেশে 

শাস্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়। পর্যন্ত সম্ভবত করা৷ হবে না।৪৯ 

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টান্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর মারাঠ দশ্যযর বাংল! দেশে আসতে শুরু 

করল । নবাব স্বয়ং বগিদমনের ভার নিলেন । বারবার যুদ্ধে হেরে গিয়েও মারাঠা দ্য দমিত 

হল না। সাময়িক শাস্তির পর আবার গ্রামনগর আঁকুমণ করে লুন, ধর্নণ, অত্যা1গর 

অপহরণ শুর করত। বগির হাঙ্গামা বাঁঙলা-বিহারের জাগ্রত বিভীষিকা । নবাব কখনও 

তাঁদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতেন কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। শেষে ১৭৪৪ খ্রীস্টান্দে 

মারাঠ1 নায়ক ভাঙ্কর পঞ্ডিতের গুপ্ত হত্য। নবাবের প্ররোচনায় সংখটিত হল। কিন্ত পর বংসর 

আবার বগণরা এল--দস্থ্যতা ও অগ্রিমংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করতে লাগল। 

১৭৪২-এর মার্চ মাসে বগাঁদের আগমন-সংবাদ দাবাগ্রির মতো! কাশিমবাঁজারে এসে 

পৌছল। বীরভূম ধ্বংস করে ৮০** অশ্বারোহী ধাঁশিমবাগার অভিমূখে ছুটে আসছে, একথা 
নিমেষমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। আরো রাষ্ট্র হল যে, মারাঠা দহ্থ্যরা কেবল লুগন ও অত্যাচার 

করে না, সুযোগ পেলে সন্থান্ত ব্যক্তিদের আটক করে অর্থ আদায়ও করে। একমাসের মধ্যে 

পলায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে মুশিদাবাদে কিংবা কাশিম- 

বাজারে দেখা যেত না। সবাইকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্ত জগংশেঠের প্রাসার্দকে লুকিয়ে 

রাখা কঠিন। জুন মাসে নবাঁবের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মারাঠা দকস্থ্যরা জগৎশেঠের গদি লুঠ 

করে দুই কোটি টাকা নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে নিয়ে গেল নানারকমের মুল্যবান খুচরা 
জিনিস।৫০ এই ঘটনার পর কাশিমবাঁজার কাউদ্সিন কলিকাতায় সমস্ত ঘটন! জানিয়ে পত্র 
লিখলেন ৭ জুন ১৭৪২ গ্রীস্টাব, আরো লিখলেন যে বগা হাঙ্গামার পর কাঁশিমবাজার ও 

তাঁর পাশ্ববর্তী অঞ্চলে এমন কি রাজধানী মুশিদাবাদেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কুতির 

নিকটবর্ একাধিক চুরি ডাকাতির প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকধিত হয়েছে ।৫১ 

১৭৪৩ খ্রীষ্টাবে বীর হাঙ্গামা আবার শুরু হল। জগৎশেঠ এবার আগে থাকতেই 

সাবধান হয়েছেন । টাকাকড়ি, সম্পদ এমন কি বাড়ির মেয়ে ও ছোট ছেলেদের পর্যন্ত ঢাকায় 
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পাঠিয়ে দিয়েছেন । স্বয়ং নবাঁৰ আলিবদ্দি ও নবাব-ভ্রাতা। হাজী আহ্মদও অর্থ ও সম্পদ 
ঢাঁকায় স্থানাস্তরিত করে মারাঠার্দের সঙ্গে মোকাবিলায় প্রস্তত হলেন। বর্গার্দের একটা 

দূনকে অর্থ দিয়ে সন্ধষ্ট করে অন্তদলকে নবাব যুদ্ধে পরাজিত করলেন। ১৭৪৪ খ্রীস্টান্দে 

নবাব কেবল শক্তিতে নয় বুদ্ধিতেও বগীদবের পরাজিত করলেন। সন্ধির প্রস্তান 

অ।লোঁচনা করতে এসে মাঁরাঠা নায়ক ভাঙ্কর পণ্ডিত গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত 
হলেন। পরের বছর আবার মারাঠার] বাংল আক্রমণ করল। আবার দক্থ্যতা আর অশ্রি- 

সংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করল। বাৎসরিক বর্গার আক্রমণ এই সময়কার জীবনে 
নিয়মিত ঘটনা । বহু কবিতা ও ছড়া এই হাঞ্গামাকে কেন্দ্র করে এই সময় রচিত হয় । 

নূর বছর ক্রমান্য়ে যুদ্ধ করাঁর পর নবাব আলিবধি মারাঠাদের সঙ্গে ১৭৫১ শ্রীস্টাব্দে সন্ধি 

করলেন। সপ্ধির সর্ত অন্পারে নবাব বাসরিক বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন এবং 

সমগ্র উড়িয্যা প্রদেশ মারাঠা অধিকারে ছেড়ে দেওয়া! হল। উড়িষ্যা পাবার ফলে মারাঠা- 
কর্তত্ব আবার সাগরের তীর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যস্ত বিস্তৃত হল।৫২ এই যুদ্ধের ব্যয়ভার 
নবাঁৰ জগংশেঠ ও বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে আদায় করলেন। ১৭৪৪ গ্রীস্টীব্দেই নবাঁৰ 

ত্রিশ লক্ষ টাক] বিদেশী ব্ণিকরের কাছে চাইলেন । ইংরেজর1 পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার 

প্রস্তাব করলে নবাব বলে পাঠালেন যে, আগে ইংরেজ কোম্পানির মাত্র চার পাচ খানি জাহাজ 

হিল। এখন তাদের চলিশ-পঞ্চাশ খান। জাহাজ বন্দর-কাশিমবাঁজারে যাওয়া আসা করে। 

তার ওপর নবাব তাঁদের কলিকাতা শহরের রক্ষক সুতরাং অন্ততপক্ষে পচিশ লক্ষ টাক] কেবল 

ইংরেজ কোম্পানির কাছে তীর যুক্তিপন্থত দাবি। অবশেঘে কলিকাঁতাঁর কাউন্সিল এক 

লক্ষ টাকা মাত্র মঞ্জুর করলেন। কাশিমবাজারের কুঠিয়!ল জন ফস্টণরের চেষ্টার শেষ পর্ধপ্ 

নবাবী দাবি ও ইংরেজ কোম্পানির দেয়-র মধ্যে সাঁমগ্রস্ত করা হল । ত্যাগী ফস্টণর 
১৬ সেপ্টেম্বর ১১৪৪ খ্রীস্টা্ে কলিকাতা কাউন্সিলকে জানালেন যে নবাব সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং বিনিময়ে এক পরোয়ানা জারি করে কোম্পানির হুগলি, 

পাটনা, ঢাকা ও বিভিন্ন আড়ঙের বাণিজ্া-অধিকাঁর শ্বীকার করে নিয়েছেন। জগংশেঠ ফতে 

টাঁদ স্বয়ং এই পরোঁয়ান1 কাশিমবাজারে এসে কুঠির প্রধানের হাতে অর্পন করেন। নবাব 

আঁলিবদি এই অর্থ পেয়ে খুবই খুশি হন, কারণ তিনি কলিকাতা কাউন্সিলের প্রধানের জন্ 
শিরোপা ও একটা হাঁতি উপহার দেন। কলিকাতা কাউন্সিল নবাবকে একটা আরবী 
ঘোড়া উপহার দেন । নবাব বহিঃশক্রর আক্রমণে কোম্পানির সৈম্ত সাহায্যের প্রস্তাবও করেন 
কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি তাতে রাজী হন না।৫৩ 

কুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই সময় ইংরেজ কোম্পানির নবাবের সঙ্গে দরাঁদরি করার 
ক্ষমতা এসেছে । কেবল তাই নয় ইংরেজদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা সম্ধক্ধে নবাঁব অবহিত 

ছিলেন, তা ন। হলে তার্দের কাছে কখনই পৈন্তসাহাধ্য চাইতেন না। জগংশেঠের ইংরেজ 
কোম্পানির সঙ্গে সহৃদয়তা ছিল এ-খবর সকলেই জানতেন। এই সধখ্যতার প্রয়োজনও 

ছিল। মারাঠা ভীতিতে ইংরেজদের বাবসা ভাল না হওয়ায় জগৎশেঠের কাছে তাদের 
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টাক! ধার করতে হয়। এই সময়ে নবাবের টাকার প্রয়োজন কোনও শেঠ বা বাবসায়ীকে বাদ 
দেয় নি। বার বার টাকা ধার দিতে দিতে হ্বয়ং জগংশেঠও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 

'দেশে এখন নবাব ব! ভগবান কিছুই নেই। কোনও নিয়মশৃঙ্খলা দেখা যায় না। আছে 
শুধু লোভ, শুধু টাকা পাঁবার তৃষ্ণা ।৫৪ মারাঠা সন্ধি হবার আগে পর্যস্ত ইংরেজদের 
জগংশেঠের কাছে ধণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১২৮২%/০ টাকা মাত্র ।৫৫ 

বগর্ণর হাঙ্গাম! নিয়ে অনেক আলোচন| হয়েছে । কিন্ত মারাঠারা যে দহ্য ছিল না 
কিংবা বাংল বিহারে অত্যাচার করার পেছনে ছিল তাদ্দের আইনসঙ্গত অধিকার এবং 
বাদশাহী অঙ্থমোদনেই যে বর্গার হাঙ্গাম! শুরু হয় এ কথা প্রায়ই দৃপ্টি এড়িয়ে গেছে। 
১৭৪৩ হরীস্টাৰের মার্চ মাসে নাগপুরের রাজ! রঘুজী ভৌনল। নবাব আলিবদির সঙ্গে কাটোয়ায় 
মিলিত হন। রঘুঙ্গীর সঙ্গে ছিলেন ভাঞ্চর পণ্ডিত। এই সময় নবাব আলিবদি জানতে 
পারেন যে দিল্লীর বাশ! মারাঠা ছত্রপতি রাজ! সাহুকে বাংলা-বিহার-উড়িম্যার বাধিক ৩৫ 
লক্ষ টাকার চৌথ দান করেছেন। একমাত্র সর্ত যে রাঙা সাহুকে এই চৌথ বাহুবলে আদায় 
করতে হবে। রাজ! সাহু রঘুঙ্দী ভৌসলাকে এই চৌথ দান করলেন। দিলীর বাদশা কিন্ত 
ইতিমধ্যে পেশোয়। বালাজী রাওকে এই খবর দিয়েছেন । 

পেশোয়া বালাজী রাও, রবুঙ্জী ভৌসলার দীর্ঘদিনের শক্র, সতর।ং বাদশাহী আদেশে 
চৌথ আদায় কর! এবং রথুজীকে নিরস্থ্ব করার জন্য বালাজী রাও বাংল! হবায় সৈন্য প্রবেশ 
করলেন। রবুঙ্জী ইতিমধ্যে উড়িস্যায় ঘটি স্থাপন! করেছেন। স্থৃতরাং বাদশাহী আদেশের 
ফলম্বরূপ ছুই দল মারাঠা বাহিনী বাংলায় এল এবং অত্যাচারে-মনাচারে বাংলার জীবন 

দুবিসহ করে তুলল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীস্টাবে চুক্তি অনুযায়ী হুবর্ণরেখা নদীর ওপারে 

মারাঠাদের সরে যেতে হল এবং তংকাঁলীন উত্তর-উড়িস্তার কিছু অংশ মেদিনীপুর জেলার 
সঙ্গে যুক্ত হল।৫৬ 

ইতিমধ্যে নবাব আলিবদ্দিকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে । পাটনার পাঠান বিদ্রোহে 
ভ্রাতা হাজী আহমদ এবং তীর পুত্র, আলিবর্দি-জাঁমাতা জৈহুদ্দিন আহমদ নিহত হন। 

নবাব-কন্যা| সিরাজ-মাতা৷ আমিনা*হলেন বন্দিনী। সময় ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্ব। মারাঠা যুদ্ধ স্থগিত 

রেখে বুদ্ধ নবাব সসৈন্ে পাটনা গেলেন এবং বিপ্রোহী পাঠান সৈন্যদের পরাঁজিত করে কন্তার 
মুক্তি সাধন করলেন। জামাতার জায়গায় দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজদৌল্প! বিহারের নামমাত্র 
শাসনকর্ত৷ নিযূক্ত হলেন। সিরাজের বয়স তখন পনের বছর তাই রাজ জানকীরামের হাতে 
বিহারের শাসনভার দিয়ে নবাব মুশিদাবাদে গুত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তিনি ফেরাখাত্র 
পঞ্চদশব্াঁয় নবাব-দৌহিত রাজা জানকীরামকে অপমানে জর্জরিত করেন এবং বিলাম- 
সঙ্গীদের কুপরামর্শে রাজ! জানকীরামকে পদচ্যুত করে নেহময় পিতামহ ্বয়ং নবাবের বিরুদ্ধে 
ষড়বন্ত্রে লিগ হন। বলা বাহুল্য এখবর গোপন থাকেনি । বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং পাটনায় এসে 

সিরাজকে নিয়ে মুশিদাবাদে ফিরে গেলেন ও রাজ! জানকীরামকেই বিহারের শ1পনকর্তার 
পদে পুরাপুরি নিয়োগ করলেন ।৫৭ 

১৪ 
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ইংরেজ ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির হিসাব থেকে আমর! জানতে পারি যে ১৭৫১-৫২এপ্রীস্টাব্ে 

তাঁরা ৩৩৬৬*৫০ সিকা টাক বাংলাদেশের ব্যবসায়ে লগ্নি করেন। স্থতরাঁং এই সিদ্ধাস্ত 

কর! যাঁয় ঘে একটি বিদেশী কোম্পানি যখন ৩৩৬৬-৫* টাঁক| লগ্নি করেছেন, তখন নিশ্চয়ই 

বাংলাদেশে শাস্তি বিরাজিত ছিল। এই টাঁকাঁর মধ্যে ৫৬৮৪০ টাঁকা কাশিমবাজারে 

লগ্নি কর হয় ।?৮ ১৭৫১ থেকে ১৭৫৬ খ্রস্টান্ঘ পর্বস্ত বাংলাদেশে বাণিজ্য ও শিল্পের 

প্রসার হয়েছে । সাধারণ লোক সম্পত্তি কেনার সাহস পেয়েছে । ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ 

ত্রীস্টাবের মধ্যে কৃষ্ণক্কাস্ত নন্দী কাশিমবাঁজারে পাঁচটি সম্পত্তি পাটা ও কবাল৷ মূলে খরিদ 
করেন- প্রথম তিনটি স্বনমে এবং শেষের ছুইটি বেনামে ।?৯ নবাবের জীবনের শেষ 
পাঁচ বছর বাংলায় কোন যুদ্ধ হয়নি। অবশেষে ১৭৫৬ শ্রীষ্টান্দের ৯ এপ্রিল ৮* বছর বয়সে 

( মতান্তরে ৮২ বছর বয়সে )৬০ বুদ্ধ নবাব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

১৭৫০ খ্রীস্টাব্ে ১৮ বছর বয়মে ওয়ারেন হেহিংস ভারতে আসেন। মাদ্রাজ ও 

কলিকাতায় অল্প দিন অবস্থানের পর ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কাশিমবাঁজারে পাঠান হয় । তখন 
তার মাহিন। নিদিষ্ট হয় বাংসরিক পাঁচ পাউও এবং কুড়ি টাকা মাসিক; এ ছাড়া কাপড় 

ধোয়াবার জন্ত সামান্য খরচও তাকে দেওয়া হত। কাখিমবাঁজারে উইলিয়াম ওয়াটুসের 

অধীনে তিনি প্রথমে কোম্পানির সিন্কের ব্যবসা দেখাশোনার ভার পান। ১৭৫৪ শ্রীস্টাব্দে 

তাকে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের সভার বিবরণী লেখার কাজে দেখা যায়। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্ধে তিনি 
ক।খিমবাজ।র কাউন্দিলের সেক্রেটারি ও স্টোরকিপার পদে নিযুক্ত হন। হেষ্টিংসের বন্ধু 

মারিয়ট লিখেছেন, প্রতি বছর বন্তাঁয় কাখিমবাঁজারের নানা অঞ্চল সহজে প্লাবিত হলে 
তারা ছুইবন্ধু প্রায়ই জলবন্দী হওয়ার আনন্দ উপভোগ করতেন ।৬৯ 

নবাব সিরাঁজদৌল্লা ১৭৫৬ শ্রীস্টাব্ধের ১৫ এপ্রিল সিংহাসনে আরোহণ করলেন। মে 
মাসে মাতৃঘসা ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণ করলেন, রাজা রাজবল্পভ কারাঁরুদ্ধ হলেন, 
মীরজাফর ও রায়ছুর্পভ পদচাুত হলেন এবং সেই জায়গায় রাজা মোহনলাল কাশ্ীরী ও 
মীরমদন বখাক্রমে মন্ত্রী ও সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। জগংশেঠ ফতেঠাদের মৃত্যুর পর মহাতব | 
রায় জগংশেঠ ও তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপটাদ জগংশেঠ বিত্বের, প্রভাব ও প্রতিপত্তির 
উত্তরাধিকারী হয়েছেন। ইতিহাসে বার বার এ'রা জগংশেঠ-ভ্রাতৃধুগল নাষে উল্লেখিত হয়ে 
খ্যাত হয়েছেন। সিরাজদৌল্ল। জগংশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে অপমানিত করলেন । নবাবের বিরুদ্ধে দেশের 
হিন্দুমুসলমান ক্ষমতাঁশালী ব্যক্তিদের ক্ষোভ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। নবাব ২ জুন ইংরেজদের 

ক্যশিমবাজার কৃঠি অবরোধ করে কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি দখল করলেন। কুঠির অধ্যক্ষ 
ওয়াট ও সহাধ্যক্ষ কোলেট বন্দী হলেন। ৯ জুন হেষ্টিংস কারারুদ্ধ হলেন। সিরাজদৌলা 
৯ জুন পরবস্ত কাশিমবাজারে কোলেট সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই 
কলিকাতা-জয়ে যাত্রী করেন। কুঠি আক্রান্ত হলে ব্যাটসন ও সাইকন পলায়ন করেন। 
সেনাপতি লেঃ ইলিয়ট পরাজয়ের মীনিতে আত্মহত্যা করেন ।৬২ হেহিংসকে বেশিদিন 
আবন্ধ থাকতে হয়নি। ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরনেট সাহেব ৩*** টাকা জামিনে 
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হেষ্টিংসের মুক্তিক্রয় করেন। কান্তব|বুর সহারতার় এই অর্থ সংগৃহীত হয়। হে্রিংস ও 
কান্তবাবুর মধ্যে এই ঘটন|র ফলে দীর্ঘস্থায়ী সখ্যতা স্থত্রপাত হয়। ১৭৫৬ খ্রীস্টবে সিরাজের 
সৌভাগ্যের মময়। একের পর এক মাফন্য যর্দি তরুণ নবাবকে পিশেহ।র। করে দিয়ে থাকে 

তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া! যাঁয় না। ২* জুন সিরাজ কলিকাত। জম্ম করলেন। মে 

বিজয়ো্সব মুশিদাবাদ-কাখিমবাঁজারের নাগরিকদের দীর্ঘকাল মনে ছিল। ওয়াটুস ও 

কোলেট মুক্তি পেলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। ১* অক্টোবর 
মনিহারির যুদ্ধে শওকত জঙ্গের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সিরাজের সৌভাগ্যরবি 
অন্তমিত। এরপর দেখ! যাক্স নবাব দ্বিধাগ্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভীত, ত্রস্ত, আশঙ্ষিত ঃ 
কখন ইংরেজ কখন ফর।সীদের সঙ্গে সন্ধি ও সাহাষ্যের প্রস্তাবে উন্মুখ । উড়িস্তার মারাঠাদের 
সাহায্য চাঁওয়া উচিত কিনা, তাও নবাবের বিবেচনাধীন। এই চিন্তার কারণ ছিল। 

ক্লাইভের নেতৃত্বে ২৭ ডিসেম্বর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের উদ্যম আরম্ত হন। ফলতা| থেকে ক্লাইভ 
ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে স্থলপথে ও জলপথে অভিযান শুরু হল। ২৯ ডিসেম্বর বঙ্গবজ দুর্গ 
ইংরেজ অধিকাঁর করল। কলক্ষিত ১৭৫৭ গ্রীস্টাব্ধ বাংলার মুখে ছুরপনেয় কালিমা লেপন 
করল। ২ জানুয়ারি ক্লাইভ কলিকাতা পুনক্দ্ধার করলেন। ১৯ জানুয়ারি নবাব 
সসৈন্তে হছুগলিতে উপনীত হলেন। ৩ ফেব্রুয়ারি উমিাদের বাগানে (বর্তমানে যেখানে 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অবস্থিত ) ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভের নবাব- 
ঘটি আক্রমণ হঠকারিতার সাফল্যের এক জরস্ত উর্দাহরণ। ৬ ফেব্রুয়ারি নবাব পলায়ন 
করলেন। ৪ ফেব্রুয়ারি আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। কলিকাতা ইংরেজ-অধিকারে এল । 

বিজয়ী ইংরেজ য! চাইলেন নবাব সব কিছু দিতে সম্মত হলেন । নবাব ইংরেজদের দুর্গ্ছাপনে 
অনুমতি দিলেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে ও পিক্কা টাকা বানাতে দিতে 
সম্মতি জানান হল ।৬৩ ইংরেজগণ যে স্থবিধা চাইলেন নবাব সবই দিতে সম্মত হওয়ায় 

ইংরেজদের মনের বল বহুগুণ বেড়ে গেল। নবাবের ছুর্বলতার এই নিদর্শশই ক্লাইভের পক্ষে 

যথেষ্ট। ক্লাইভের ফরাসী চন্দননগর-জয় সিরাজের পরাজয়ের প্রবম ধাপ। কলিকাতা-জয়ে 

রাজা মানিকঠাদ যেমন উৎকোচ গ্রহণ করে শহররক্ষার ব্যবস্থায় অবহেল1 করেন, চন্দননগর- 

জয়ের সময় নন্দকুমার তেমনি ইংরেজপক্ষ থেকে ঘুষ নিয়ে এই শহর রক্ষার কোন ব্যবস্থাই 
করলেন না ।৬৪ ফরাসীদের অধিকৃত এই শহর রক্ষা করতে নবাব বিন্দুমাত্র সাহাধ্য করলেন 

না। বরঞ্চ চন্দননগরের পলাতক ফরাসীরা যখন কাঁশিমবাঞ্জারে উপনীত হল, তিনি তাদের 
কাশিমবাজার ছেড়ে যাবার আদেশ দিলেন। পিরাঙ্গের একমাত্র হৃদ মশিয়ে জ1 লা ছিলেন 
কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ । তিনিই প্রথম নবাঁবকে সভাসদ্গণের ষড়যন্ত্রের খবর 
দিয়ে সাবধান করে দেন এবং ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আঁশংকাগ্রকাশ করেন। নবাব লা 

সাহেবের কথায় কর্ণপাত করলেন না। ২৩ মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করলেন, আর ১৬ 
এপ্রিল কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠি তুলে দিয়ে জল! সাহেব সদলবলে পাঁটনা যান্জা 
ক্রলেন। যাবার আগে নবাবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে বিপদের সময় নবাব ষেন 
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তকে স্মরণ করেন। পলাশির যুদ্ধে পরাঞ্জিত সিরাঁজ পাটনায় ম'সিয়ে লা-র কাছেই পৌছবার 

চেষ্টা করেছিলেন। জঁ ল! সাহেবও সিরাজদৌল্লাকে রক্ষা করার জন্ট স্বয়ং সৈন্যসামস্ত নিয়ে 

বাংলার সীমান্তে অপেক্ষা করছিলেন। ভগবানগোলায় নিরাজ যখন ধরা পড়লেন, লা সাহেব 

তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে । 
নবাবের এই অনীহার কারণ সিরাজের চরিত্র। বিলাসব্যসনে, চরিত্রহীনতায়, 

নৃশংসতায়, ধর্ষণে, অত্যাচারে তখন তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তরলমতি, অল্পবয়সে ক্ষমতার 

অহংকার এবং কুসঙ্গ সিরাজদৌল্লার নামে বিভীষিকার সষ্টি করত। বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক 

জীবনে নবাবের নাম ছিল দুঃস্বপ্ন, নবাবের কীতি ছিল লজ্জাকর।৬৫ ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের 

ষড়যন্ত্র করার তাই বিরাট স্থযোগ এল) নবাব সরফরাজের মতো নবাব সিরাজদৌল্লার গদিচ্যুতির 

প্রয়োজন হল। ফড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মীরজাফর, রায়ছুর্লভের পেছনে বাংলার সমস্ত 

গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হলেন। ইংরেজদের ওপক্প নবাঁবকে সরাবার ভার দেওয়া হল। 
কাশিমবাজারের বাতা সিরাজের পতনের চক্রান্তে পূর্ণ হয়ে উঠল। কাশিমবাজারে 

জগংশেঠের বাড়ি আর ইংরেজদের কুঠি হয়ে দীড়াল আলোচনার কেন্দ্রভূমি । অবশেষে ৫ জুন 

ওয়াট্স-মীরজাফরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১২ জুন ওয়াট্স, সাইকস্, কোলেট ও হেহ্িংস 
কাশিমবাঁজার থেকে পলায়ন করলেন ।৬৬ ১৯ জুন কাঁটোয় দুর্গ জয় করে ইংরেজ ২২ 

জুন পলাশিতে সৈম্তমমাবেশ করল ।৬৭ ইতিমধ্যে আহমদ শা! আবদালী চতুর্থবার ভারত 

আক্রমণ করেছেন। দিল্লী দখল করে তিনি ১৭৫৭ গ্রস্টাবের ১ মার্চ মথুর! অধিকার করেন। 
হত্যা ও অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী লোকের মুখে মুখে বাংলায় এসে পৌছল। নবাব আশঙ্কা 
করলেন যে এই দিথিজয়ী স্বা-বাংলায় উপনীত হবেন ও রক্তের স্বাক্ষরে নিজের নাম চিহ্হিত 

ফরেযাবেন। কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন যে আবদালীর আক্রমণের ভয়েই তিনি 

ইংরেজদের যুদ্ধসঙ্জা ও ওদ্ধত্য সহ করেছেন। ১৭৫৭ গ্রীন্টাব্ধে সিরাজের কাপুরুষতা 

আহমদ শা আবদালী -ভীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ।৬৮ ওই বছর এপ্রিল মাসে আহমদ শা 
ভারত ত্যাগ করে চলে ষাবার খবর পাবার পরেও সিরাজের অকর্মণ্যতাকে তাই ক্ষম! করা 

যায় না। পলাশিতে নবাব যুদ্ধ করতে গেলেন যেন নিরুপায় হয়ে, প্রাণের ভয়ে সর্বদা রইলেন 
ভ্রান্ত, তারপর কাগুজ্ঞানহীনতার আর-এক উদাহরণ স্ষ্টি করে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধক্ষেত্র, 

থেকে হলেন পলায়িত। | 

১৭৫৭ গ্রস্টাব্ের ২৩ জুন পলাশির যুহ্ধ আরম্ভ ও শেষ। নবাবের ৫৩খানা কামানের 

মধ্যে ৪১ট। থেকে কোন গোল! ছোঁড়া হয়নি । নবাবসৈন্তের কেবল একপঞ্চমাংশ যুদ্ধে 

লিপ্ত ছিল। পদচ্যুত মিপাহসালার, দেওয়ান বা মন্ত্রী ও সৈম্তাধ্যক্ষদের নিয়ে যুদ্ধে আসা 
মীরজাফর ও ওয়াট্সের চুক্তি না থাকলেও অঙন্গমোদন করা যায় না। যে অবস্থায় নবাব এই 

সব অপমানিত অমাত্যের কাছে বিশ্বাম বা আম্গত্য প্রত্যাশা! করেছিলেন, তাতেই তাকে 
বাতুল ব। অত্যন্ত অনভিজ্ঞ মনে করার পক্ষে বথেষ্ট। আরও সন্দেহ হয় যে বিলাসে মগ 
নবাব ম'সিম়্ে ল। সাহেবের একট! কথাও বিশ্বাস করেন নি। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তীর 
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পলায়ন ( কলিকাঁতার যুদ্ধেও তাই করেছেন ) যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার লক্ষণ। হাতিতে, 
মতান্তরে উটে চেপে পলায়নে সন্দেহ হয়, তিনি অশ্বারোহণ করতে পারতেন কিনা! সব 
দিক বিবেচনা করলে ইংরেজ এঁতিহাসিকদের কিছু কথা বিশ্বীনযে|গ্য মনে হয়; যেমন তিনি 

একাধিক নর্তকী নিয়ে পলাশিতে যুদ্ধ করতে আসেন এবং পলায়নের সময় তার স্ত্রী নয়, সঙ্গে 

ছিল আর-এক প্রণয়সঙ্গিনী। পিরাজদৌলার যে ছবি স্বাভাবিকভাবেই ভেসে ওঠে তা দাছুর 
আদ্দরের নাতি, ছুবিনীত, বর্দরাগী, অত্যাচারী । ক্ষমতার স্থরায় যা ইচ্ছা তাই করার 

মোহে মত্ব। যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ এক বিলাঁসীকেই পাই বারবার, যিনি যুদ্ধ- 

জয়ের কৃতিত্ব নেন, কিন্তু যুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। সে ভার থাকে সৈন্যাধ্যক্ষদের 

হাতে। বগির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত অশীতিপর নবাব আলিবপ্ির সম্পূর্ণ বিপরীত এই 
চরিত্র। বিপরীত, কিন্তু নূতন নয়। বাংলার নবাবের এই রূপই স্বাভাবিক । আঁগঙ্গ লিগা, 
নর্তকী আর স্থরায় তাঁদের জন্মগত অধিকার । কেবল নবাব কেন, অর্থবানরা সকলেই 
কমবেশি এই সকল নবাবী গুণের অনুকরণ করতেন। এটাই ছিল তৎক।লীন অভিজাত 

জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ধারা । মুশির্দকুলী খা! বা আলিবর্দি খা ছিলেন এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম। 

২৪ জুন প্রথমে গোলকটে ও পরে নৌকাযোগে নবাব পাটন! যাত্রা করলেন। আবার 

প্রশ্ন জাগে, তবে কি বিলাসী সিরাজ অশ্বারোহণ জানতেন না? ৩* জুন মিরাজ ধৃত হয়ে 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পলাশির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের এই অসহায়তায় অবাক 
হতে হয় বৈকি! কি অদ্ভুত একাকীত্ব, কি সাংঘাতিক স্থহদ্হীনতা। একাকী লুৎফ- 
উন্নিসা সমভিব্যাহারে নবাবের শকট ও নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা মনকে ব্যথিত করে। 

বাংলার নবাবের পতাকাতল কি বাংলাদেশের একটি লোককেও আকর্ষণ করতে পারল না? 
মৃত্যুর থেকেও এই পরিণাম আরো দুঃখের। ২ জুলাই মীরনের প্ররোচনায় গুধঘাতকের 
হাতে সিরাজের মৃত্যু হল। ৩ জুলাই হস্তীপৃষ্ঠে মৃতদেহের নগরভ্রমণ ও সমাধি। হতভাগ্য 

সিরাজের ইতিহাস শেষ হল। 

এর মধ্যে ক্লাইভ মুশিদাবাদে এসে মীরজাফরকে নবাবী দিয়েছেন ২৯ জুন। কাঁশিম- 

বাজার কুঠিতে বসে ইংল্যাণ্ডে ভার পিতাকে ক্লাইভ চিঠি দিয়ে দেশের বাঁড়ি মেরামত করতে 
লিখলেন, আর লিখলেন তার জন্ঠে পার্লামেন্টে একটা আসন সংগ্রহ করতে ।৬৯ মীরন 
ক্লাইভকেও গুধ্ঘাতক দিয়ে বধ করার মতলব করেছিলেন। কিন্তু মীরনের এই চেষ্টায় বাদ 

সাধলেন জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল। তাঁর! এই বড়যন্ত্রেরে কথ! জানতে পেরে ক্লাইভকে সাবধান 
করে দিলেন। দিরাজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল বাদে সবাই 

ভেবেছিলেন ষে ইংরেজ যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে। ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ইংরেজদের 

মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই দেশের শাসনভার নেবার জন্ত তাদের উদ্ুদ্ধ করেছেন। 
জগৎশেঠরা স্পট বুঝেছিলেন যে, দেশে স্থায়ী শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা না হলে তাদের 

ব্যবসায়ে বিরাট ক্ষতি হবে, তাই ইংরেজদের বাংলা-বিহারের দেওয়ানী নেবার জন্ত উৎসাহিত 



১১০. | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭3 

করেন। ম'মিয়ে ল! স্পষ্ট করে লিখে গেছেন ষে যড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন শেঠভাতৃদ্বয় ; তাদের 
কাছ থেকে জোর না পেলে যড়ন্ত্র সফল হতে পারত কিনা সন্দেহ । ইংরেজ কিন্তু প্রথমে 
মানদণ্ড ছেড়ে রাঁজদগ্ড ধরতে চায়নি । যখন ধরল, জগৎশেঠ হলেন তাঁদের প্রথম বলি। 

টাঁকশাল কলিকাতাপ্ন এল ১৭৭২ খ্ীস্টাব্ধে। জগংশেঠের আর টাক তৈরি বা বিনিময়ের 
অধিক।র থাকল ন।। নবাবের পাওনাদার থেকে জগৎশেঠ-বংশ সামান্য জমিদারে পরিণত 

হল। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং হাউস জগংশেঠ দিল্লীর বাদশ।হকে টাকা ধাঁর দিয়েছেন । 
পেশোয়ার থেকে মালয় পর্যস্ত জগংখেঠের হাতচিটা বা হুপ্ডি টাকার লেনদেন করেছে। 
পলাশির যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের পতন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবথেকে 
বড় দুঃসংবাদ 1৭9 

পলাশির যুদ্ধের পর কাশিমবাজারের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠ1 বৃদ্ধি পেল। ইংরেজ বণিকেরা 
হয়ে উঠল নবাবের থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী ৷ মাঙ্জ একবছর আগে যাঁরা ছিল নবাবের 
নিম্নতম কর্মচারীর করুণাভিখাঁরি, উৎকোচ আর উপহাঁরে বাণিজ্যের অধিকার বজায় রাখ|ই 

ছিল ঘাদের একমাত্র কর্ম, এখন তার শুধু নবাবের প্রধান সহায় নয়, তাঁর আজ্ঞাকারী। 

কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে সম্মানিত সভাসদের মর্যাদা পেলেন। তাঁর নাম 
হল রেসিডেন্ট। কুঠির নামকরণ হল কাশিমবাঁজাঁর রেসিভেন্সি। বেশ বড় গোছের সিক্ষের 
কারখানা স্থাপিত হল কাঁশিমবাজারে ব্যবসার প্রসারের জন্য । রপঞ্টানির জন্য আলাদা গৃহ 
নিমিত হল।৭১ বস্তত শাসনক্ষমতায় এবং ব্যবসায়ে কাশিমবাজার কয়েক বছরের জন্ম 

বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদ। প্রাপ্ত হল। | 

॥ তিন ॥ 
আচার্য ষছুনাথ পলাশির যুদ্ধকে নবধযুগের স্চন৷ বলেছেন। চর রা অর্থনৈতিক দিক 

থেকে পুরোনো যুগের খোলম ছিড়ে ফেলে নৃতন যুগের জন্ম হল, যাঁর ফলে শিক্ষা, দীক্ষা, 
উন্নতি ও জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষে এক অপূর্ব জাগরণের সময় এল।৭২ অর্থনৈতিক 

উন্নতির প্রথম সোপান কাঁশিমবাজার। পলাশির অব্যবহিত পরবর্তাঁ যুগে কাঁশিমবাজারকে 
কেন্্র করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তীদের কাজকর্ম সম্প্রসারণ করলেন । কেবল ইংরেজ ব৷ অন্তান্ত 

ইওরোপীয় জাতির কোম্পানি নয়, বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরভাবে বাণিজ্যে 
লিপ্ত হলেন। হুদূর গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীর দল কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে বসবাদ 
শুরু করলেন । ইংরেজ বণিকগণ সিষ্বের উৎপাদনকে শিল্পের মর্ধ।দা দিলেন এবং ইটালী 

হতে একদল কারিগরকে নিয়ে এসে রেশম উৎপাদনের উন্নতি করলেন।৭৩ নানা বিদেশী 
উপায়ে (%159106 2:50. 1:661178) উৎপর রেশমের উতৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করতে শুরু 

করলেন। রেশম ও সোরা রপ্তানি ইংরেজ কোম্পানির সবথেকে বড় ব্যবস! হয়ে দীড়াল। 
এই ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে কািমবাজ্ার হয়ে উঠল বিশিষ্ট নগরী । সোরা সাধারণত 
পাটনা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত বটে, কিন্তু তা জমায়েত হত কাশিমবাঞ্জারে এবং সেখান 
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থেকেই সময়ে সময়ে কলিকাতা! অভিমুখে যাত্রা করত। একটা বৃহৎ বাগান কাশিমবাজারে 
আজও সৌরাখান! বাগান নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে। সোরাপূর্ণ নৌকাগুলিকে শীতকালের 
শীর্ণ জঙ্গী নদী পার করে দেবার অনুরোধ প্রায়ই কাশিমবাঁজারের রেমিডেন্টকে রক্ষা করতে 

হত।?8 পাটন| থেকে সোরাপূর্ণ নৌকাগুলি কাশিমবাঙ্জার হয়ে কলিকাতা অভিমুখে ঘেত। 
ক্ষীণ নদীত্রোতের জন্য যাতে নৌকাগুলি থেকে দোরা নামান না হয়, তার আবেদনও 

দেখা যাঘ। 

রাজনৈতিক ওুজ্জল্যের শেষ মুহূর্তে কাশিমবাঁজারের অর্থনৈতিক উদ্দীপনার শুরু। 
রাজনৈতিক জীবনের মতই কাশিমবাঁজারের ব্যবসায়ী প্রাধান্ত অল্প সময়ের জন্য প্রচণ্ড উন্নীত 
হয়ে অবহেলার অন্ধকারে বিলীন হয়। পনাশির যুদ্ধের পরবর্তাঁ ৭* বছর কাঁশিমবাজারের 
সর্বাপেক্ষা উন্নতির সময়। পদ্মা থেকে গঙ্গা নদী বিভক্ত হয়ে মুশিদাঁবাদের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে নদিয়াতে জলঙ্গী নদীর সঙ্গে মিলিত। পদ্মা থেকে জলম্ী পর্যস্ত গানদীর 
এই প্রবাহ কাশিমবাঁজার নদী নামে স্খ্যাত হল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যস্ত এই 

নাম প্রচলিত ছিল। কাশিমবাজার নদী, পদ্মা ও জলঙ্গী নদীর মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ 

ভূখণ্ড তিন নদীর দ্বার! সম্পূর্ণভাবে মণ্ডলীকৃত হওয়ায় দ্বীপের আকার গ্রহণ করল। এই 
ভূভাগের নামকরণ হল “কাশিমবাঞ্জার দ্বীপ, (716 [91120 ০৫ 00591775859) 1৭৫ 

অষ্টা্শশ.ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই আমরা এই দ্বীপটির কথ] বিদেশী কাগজপত্রের মধ্যে 
দেখতে পাঁই। রবার্ট ওর্ষে তার ১৮০৩ খ্রষ্টাৰে প্রকাশিত বই-এ (4 [71500 ০৫ 075 
1%01110215 7151058001005 01 06 911051) ০0100 07 100099081) বারবার কাশিম- 

বাঁজার ছ্বীপের উল্লেখ করেছেন। ওর্ষে লিখেছেন “কা শিমবাঁজার দ্বীপে অবস্থিত পলাশি:.ঃ 
এমনকি “কাঁশিমবাঁজার দ্বীপে অবস্থিত মুশিদাবাদ সহর."” কাশিমবাজার ছীপের পরিধি 

লম্বায় অর্থাৎ উত্তর-ক্ষিণে প্রায় ১০* মাইল, আর চওড়া কোথাও ত্রিশ মাইলের বেশি নয়) 

বরঞ্ণ উত্তর-ও দক্ষিণ সীমান্ত প্রায় ত্রিকোণাকৃতি ।+৬ মেজর রেনেল ১৭৬৩ থেকে ১৭৭৭ 

্রীস্টাব্ধের মধ্যে প্রথমবার বাংলাদেশে ও ভারতের অগ্ঠান্য জায়গায় জরিপ করেন। বাংলাদেশের 

প্রধান শহরগুলির উল্লেখ করেন এইভাবে ; “কলিকাতা, মুশ্দীবাদ, পাটন| ঢাকা, 
কাশিমবাজার, মালদা! ও হুগলি |? 9? 

পলাশির দামামানিনাদের প্রতিধ্বনি থেমে যাবার আগেই মুশিদাবাদ স্বাভাবিকভাবেই 
দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু কংল।. বাজার, হাট, ব্যবসা, বাণিজ্য নিয়মিত শ্ররু হয়ে গেল। 

মিরাজের হত্যায় কোন চাঞ্চল্য জনজীবনে পরিলক্ষিত হল না। 'ক্লাইভের গর্দভ, রূপে খ্যাত 

নবাব মীরজাফর তার নবনিযুক্ত দেওয়ান বা মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের মারফত দেশশাসনের 
অভিনয় করতে থাকলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৫৮ গ্রন্টাব্দে কাশিমবাজ্ার কুঠির প্রধান 
নিুক্ত হলেন। স্তীফটন হলেন রেসিডেন্ট তথা নবাবের সভাসদ্। ক্রাফটনের ওপর থাকল 

রাজনীতির ভার, হেস্তিংস কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য দেখতে গেলেন। এক বছর পর স্রাফটন 
. কলিকাতায় গেলে হেিংস যুগপৎ প্রধান ও রেদিডেশ্টের কাজের ভার পেলেন।+৮ একা 
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সমস্ত বিষয়ের দেখাশোনা কর! সহজ ছিল নাঁ। ব্যক্তিগত শোক হেহিংসকে ভারাক্রান্ত 

করল। তার স্ত্রী ও সছ্যোজাত কণ্ঠার মৃত্যু হল। পুত্র জর্জ অহুস্থ হয়ে পড়ল । স্ত্রী-কন্যাকে 
১৭৫৯ খ্রীন্টার্দের ১১ জুলাই কাঁশিমবাঁজারে কবরস্থ করে হেহিংস ক্লাইভকে পত্র লিখলেন : 

এল্পবয়সে এত দুর্ভাগ্য অতি অল্পলোকের হয়। আমি সেই হতভাগ্যদ্দের একজন । আরো 
লিখলেন £ “যে ভবিতব্য আমাঁকে এই ছুঃসহ ব্যথা দিয়েছে, সেই আমার মনকে তা সহা 

করার শক্তিও দেবে ।” ৭৯ স্রাফটন লিখে পাঠালেন £ “মুশিপাবাদের যত দোঁষই থাক, মনের 
শক্তি গঠন করার অমন জায়গ! আর নেই।” কিছুদিন পরে হেষ্টিংস ক্লাইভকে লিখলেন £ বারবার 

প্রতিবাদ করে কোন ফল নেই। এখানকার লোকেদের ' মনে ন্যায়, লজ্জা বা অন্ুশোঁচন৷ 

সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।” বাঁরবার লেখা সত্বেও কাশিমবাঁজারে আর কোন দাঁয়িত্বপূর্ণ 
লোককে পাঠান হল না। হেন্টিংদ একাধারে রেসিডেণ্ট ও প্রধানের কাজ চালিয়ে যেতে 

লাগলেন । ১৭১২ ্ীস্টাবে তাঁকে ওই ছুই পদে কায়েমি করা হল ।৮০ 

লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবস৷ শুরু করলেন। অন্তায় ও 

কলুষের বান ডেকে গেল। হেস্িংস ক্লাইভের জন্ত ছুশো মন রেশম গুজরাটে পাঠালেন এবং 
নিজেও রেশমের ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করলেন । চীনে ক্লাইভ যে সিক্ষের সম্ভার পাঠাঁলেন 
তাতে হেষ্টিংসও অংশীদার ছিলেন। কান্তবাবুর সঙ্গে হেতিংসের যোগাযোগ এই সময়ে 
ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হল। . বস্তত ব্যবসার প্রসারে কাস্তবাবু হেস্টিংসের দক্ষিণহস্তদ্বরূপ 
কাজ করতেন। সাইকস, হানকক ও বারওয়েলের সহযোগিতায় নান! বাঁণিজোর লভ্যাংশ 

হেস্টিংস লাভ করেন এবং ১৭৬০ খ্রীস্টাব্ে ইংল্যাণ্ডে ছুশে৷ পাউড পাঠাতে সক্ষম হন। কোন 
ব্যবসাই হেষ্টিংসের কাছে ছোট ছিল না, এমন কি কোম্পানিকে কামানের গাড়ি টানবার বলদ 

(80119 ) সংগ্রহ করে দেবার কন্ট্রান্টও হেহ্টি সপূরণ করেন ।৮১ ১৭৫৯ ত্রীষ্টবে ৫০০০ 

মন রেশম ইওরোপে রপ্তানি হয়।৮২ 
১৭৬৯ খ্রীস্টাব্বের মধ্যেই চারিদিকে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফরাদী সা নু 

জগংশেঠের কাছে সাত লক্ষ টাকা খণ করেছিলেন। টাঁকা শোধ করার ক্ষমতা ফরাসী 

কোম্পানির ছিল কি না বলা শক্ত ; তবে তারা ধার শোধ করলেন না। ফলে ফরাসী 

কোম্পানির স্কাশিমবাজার কুঠির যাবতীয় সম্পত্তি মায় ঘরবাড়িছুর্গ জগংশেঠ দখল করে 
নিলেন। কাশিমবাজারে ফরাসী কোম্পানির ইতিহাস এখানেই শেষ হল।৮৩ 

ভারতের ইতিহাসও বিরাট পরিবর্তনের সময় এই বছর। দিজীতে শাহ-আলম 
বাদশাহ হলেন। আহমদ শী আবদদালী দিখিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করে দিল্লীর বাদশাহের 
বন্ধুবূপে দেখা দিলেন। তার বন্ধুত্বে আশ্বন্ত দিল্লীর বাদশাহ বাংলা স্থব! পুনরুদ্ধারের জন্ত 
অযোধ্যার নবাবের সহযোগিতায় পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে বাংলার নবাবের 
সৈন্তবাহিনীর অধিকর্তা ইংরেজবন্ধু রায় হুর্লভরামকে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
দেখা যায়। অন্তদিকে নবাবের মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করবার জন্ত মারাঠাদের সঙ্গে পত্ালাপ করেন। স্বম্নং মীরজাফরের পদচ্যুতির জন 



«এ 
শুনি 

আর 

রঃ 

সিডেল্গি 

(১২৬৭ খ্রীষ্টাৰ ) 

ক' শমবাজার রে 



মিসেস্ হেগ্টিংসের সমাধি 
[ কাশিমবাজার ) 



সংখ্যা ২ বন্দর কাঁশিমবাজার ১১৩ 

ব'দশাহের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের পত্রালাঁপ প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজ সন্দেহ করে, 
মন্ত্রীমহাঁশয় ওলন্দাজদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন ও ফরাঁসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । 
দেই ১৭৬০ খ্রীস্টাব্ে নন্দকুমাঁরের বিরদ্ধে ইংরেজ জালিয়াতির অভিযোগ করে ।৮৪ এই রাষ্ট্র- 
বিপ্লবের মুহূর্তে কে কার দিকে বোঝা সহজ নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাইভ স্বদেশযাত্ব! 
করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মীরজীফরের নবাবি গেলে। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট স্বন্তং 

মীরজাফরকে কলিকাতায় স্বানাস্তরিত করলেন ও মীরকাঁশিমকে নবাবের গদিতে বপালেন। 
ওদিকে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ-শক্তি ক্রমবর্ধমান । কুট ও মন্সন ফরাসী পণ্তিচেরি অবরোধ 
করার ফলে লালী সসৈন্ঠে উপবাঁসী। এদিকে আহমদ্ব শা আবদাপী যমুনার তীরে সিদ্ধিয়ার 
সৈন্যদের পরাভূত করে হত্যালীলায় মেতে উঠলেন। বাদশাহ শাহ-আলম পাটনার উপকণ্ঠে 
কার্নাকের নেতৃত্বে ই'রেজ-বাহিনীর সন্মুদীন হলেন। অরক্ষিত দিল্লী মারাঠাগণ অধিকার 
করে পানিপথ পর্যন্ত পৈন্তসমাবেশ করলেন । 

কাশিমবাজার কুঠিতে বসে হেষ্টিংস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এদেশে থেকে যদি নিশ্চিন্তে 
ব্যবসা করতে হয় তাহলে শাঁসনরজ্ৰু ইংরেজকে গ্রহণ করতে হবে। তা না-হলে নদীর প্রাবনে 
যেমন কাশিমনাঁজার রেসিডেন্সি প্রতিবছর জলমগ্ন হয়, তেমনি তার্দের ব্যবপা-প্রচেষ্টা রুদ্ধ 
হয়ে যাবে । তারপর যখন ছূর্বার জলোচ্ছ্বাস আসবে, তখন কুঠি বা ব্যবসা রক্ষা করার কোন 
উপায় থাকবে না। হেষ্টিংম কলিকাতায় গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখে পাঠালেন £ এদেশে 
থাকতে হলে ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে হবে ।, ভ্যাম্সিটার্ট এবিষয়ে একমত হলেও 

ভারতীয়দের কোম্পানির কাজে নিয়োগ করার প্রন্তাব কাউন্সিলে পাশ করাতে পারলেন ন1। 
তবে এই ঘটনা উপলক্ষে ফাঁপণ ভাষার এই ছুই ছাত্রের মধ্যে দীর্ঘগ্ায়ী বন্ধুত্বের সুচনা হল। 
ক্লাইভ কাঁশিমবাঁজারেই হেষ্টি'সের কাজকর্ম দেখার স্ুযে!গ পেক়েছিলেন। “নির্গোভ ও 

কর্তব্যপরায়ণ” বলে শ্রশংসা করলেও হেষ্টিংসের এদেশয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের 

মতামত শোনার ইচ্ছাঁকে ক্লাইভ চরিত্রের হুর্বলতা” বলে অভিহিত করেছেন।৮৫ হেহ্িংস 

কাশিমবাজারে থাকাকালীন ফা ভাষ।য় বুৎপত্তিলীভ করেন এবং সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা! শুরু 
করেন। ভি বি. কুলকার্নীর মতে এই সময়ে তিনি বাংল। ভাষাও শিক্ষা করেন (টং 
908095128219 17 [13019 00, 28-29)। 

১৭৬১ গ্রীস্টান্দ ইংরেজদের অন্কৃল। কার্নাক শাহ-মালমকে পরাভূত করলেন, কুট 
ফরাসীদ্দের পণ্ডিচেরিতে হারিয়ে দিলেন, আহমদ শা আবদানী পানিপথে মারাঠাণের ধ্বংস 

করলেন। হেস্তিংস এবছর মোট ৯৫ পাউও লগ্ুনের ব্যাঙ্কে লগ্নি করতে পাঁঠালেন। 

মীরকাশিম নবাঁবি করার উপযুক্ত লোঁক ছিলেন । কিন্তু দেশী-বিদেশী মহন কেউ কার্যক্ষম 
নবাব চাননি । শক নবাব তাদের হুখের সংসারে আগুন জালাবেন, এ-সন্দেহ তাদের ছিল। 

মীরকাশিম ব্যবসায়ের ছু্নাতি দৃঢ়হন্তে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে করলেন 
শক্রবৃদ্ধি। কুট, কার্নাক ও হলওয়েল ধারণ! করলেন যে মীরকাশিম স্বাধীনভাবে গাজ্যশাসন 
করতে চান। জগৎশেঠ ভ্রাতৃ্ধয় তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন যে মীরকাশিম যুদ্ধসাঁজে 

১৫ 
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প্রস্তুত হচ্ছেন। তার কারণ ছিল। মীরকাশিম আর্মেনীয় যুদ্বব্যবসায়ী গ্রেগরির অধীনে 
তাঁর সৈশ্তদলকে ইওরোগীয় প্রথায় যুদ্ধবিষ্ঞা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এই গ্রেগরিই 

গুরগিন খা । অন্তান্তি ইওরোপীয় সৈগ্ঠাধ্যক্ষ নবাব মীরকাঁশিমের সৈচ্যবাহিনী পরিচালনার 
'ডাঁর পেলেন । সবদিক থেকেই নবাব মীরকাঁশিম দেশখাসনের জন্য প্রস্ত হলেন। 

বাদ লাধল ইংরেজ কোম্পানি । বিন শুক্কে ব্যবসা করার অধিকারের অজুহাতে কেবল 

বেশী নয়) দেশী ব্যবসায়ীরাও নবাবের শুদ্ধ ও দস্তক ফাকি দিতে শুরু করল। হেহিংস 
গভর্নরকে লিখে পাঠালেন £ 'ে-সব লোক মাথায় টুপি পরে তারা কলিকাঁতার আওতা! 

ছাঁড়িয়ে আসামাত্র স্বাধীন রাঁজাঁর মনো ব্যবহাঁর করা শুরু করে।, আরে! লিখলেন ঃ "আমি 

যদি নবাবের স্থলাভিষিক্ত হতাম, তাহলে আমার প্রজাদের রক্ষার জন্য নবাব যা-যা করেছেন 
তাই করতাম ।” ৮৬ নবাব মীরকাঁশিম ইংরেজ ব্যবলায়ীদের কাছে শুষ্ক আদায় না করতে 
পেরে সর্বপ্রকার শুস্ক আদায় তুলে দিলেন; তাঁর ফলে ইংরেজদের অধিকার ও সাধারণ 
ব্যবসায়ীদের অধিকার এক হয়ে গেল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও হেঠিংস বাদে কলিকাতা 

কাউন্সিলের অন্য সকলে প্রচণ্ড রেগে নবাবের অপসারণ দাবি করলেন । ১৭৬২ খীন্টাবে 

আপোষ করার জন্য হে্টিংদকে নবাবের কাঁছে পাঠান হল। কিন্তু হেঠিংসের দৌত্যের 
কোন ফল হল না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 

হেগ্কিংস যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে লিখেছেন, “নবাবের মতো! এমন শান্ত ও 
ভদ্রলোক আমি কখন দেখি নাই। শাস্তি, যুক্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁর যতখানি ইচ্ছা, 
ততখানি ইচ্ছ। যদি আমাদের থাকত তাহলে কখনই মত্দ্বৈধের কোন কারণ ঘটত না। 
নবাবের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করেছি তাতে কেঁচোর থেকে একটু বেশি ব্যক্তিত্বপূর্ণ 
হলেই ক্ষেপে ওঠার কথা ।১৮৭ কাঁশিমবাজারে ফিরে এসে গভর্ণরকে লিখলেন, “যাওয়া 
আপার পথে এমন একখানিও নৌকা দেখলাম না যাতে আমাদের পতাকা উড়ছে .না। 
আমাদের সিপাহিরা স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে এমন দুর্যবহার করে যে গ্রাম ও দোকানপাট 

পরিত্যক্ত হয়। আমাদের আমদানিকারক ও ভৃত্যরা ইংরেজ জাতির কলঙ্ক।” ৮৮ কিন্তু 

হেন্টিংস বা ভ্যান্সিটার্ট কোম্পানির কর্মচারীদের সংযত করতে পারলেন না। লুন্ধ 
জানোয়ারের মতো তারা দলে দলে এসে বাংলার এশ্বর্য লুঠ করতে লাগল । ১৭৬৪ গ্রীস্টাব্ে 

গভর্নর ভ্যান্সিটা্ট ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন । . এ বছরেই ডিসেম্বর মাষে কোম্পানির কাছে 
হেস্রিংস পদত্যাগপত্র দাখিল করে ১৭৬ গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই শ্ব্দেশযাত্রা করলেন। 
এদিকে ১৭৬৩ প্রীস্টাব্দের জুলাই মাঁসে নবাব মীরকাশিম কাশিমবাজার কুঠি দখল করলেন। 
ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মনোমালিন্ চরম হয়ে উঠল। পাটন! থেকে ফেরার পথে 
আমিয়েট সাহেব কাঁশিমবাজার ও মুশিদাবাঁদের মধব্তীস্থলে নদীর পারে নবাবের প্ররোচনায় 
সদলে নিহত হলেন।৮৯ ইংরেজ. ও অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকবার জন্ত নবাব 
মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানাস্তরিত করলেন। নবাবের রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানাস্তরিত হওয়া 
ইংরেজ স্থনজরে দেখল না। মুশিদাবাদে মীরজাফরকে ১৭৬৩ শ্রীস্টাব্ের জুলাই মাসে 
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আবার নবাবির গদি দেওয়া হল। মীরকাশিমের সৈম্যদ্লকে দুটি যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজ 

কোন্পানি মুঙ্গের দখল করল। মীরকাশিম জগংশেঠ-ভ্রাতি়্কে মুশিদাবাদ ছেড়ে যাঁবার 

সময় বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যান। মুগ্গেরের পরাজয়ের পর জগ২ণেঠ-্রাহদ্বরকে নৃশংসভাবে 

হত্য। কর! হয়। তারপর পাটনা অধিকার করে মীরকাশিম এপিপ/হে ও লুসিঙ্গঈটন সহ 

৫» জনকে নিহত করলেন। ইংরেজ-ভাগ্য স্থপ্রসন্ন, তাই প্রথমে কাটোয়ার যুদ্ধে, 

তারপর গিরিয় ও শেষে উদয়নালার যুক্ধেও মীরকাশিম পরাঙ্রিত হলেন। গুরগিন খা! 

বিশ্বামবাতকের হাতে নিহত হলেন। অধযোধ্যার নবাবের সহায়তায় মীরকাশিম বক্মারে 

শেববাঁর ইংরেজশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাভূত হলেন। অযোধ্যা শহর ইংরেজরা 

ধ্বংস করল। মীরকাঁশিম ও অযোধ্যার নবাব স্থজা-উদ্-দৌল্লা হলেন পলাতক । 

শীরকাঁশিম সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীস্টান্দের ৬ জুন দিল্লীতে মারা যান। শেষজীবন তাঁর অত্যন্ত 

দুরবস্থার মধ্যে কেটেছিল। 
মীরকাঁশিম ও সিরাজের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। মীরকাশিমের কিছু না থক! 

সত্বেও বারবার যুদ্ধ করে ইংরেজের শক্তিপরীক্ষা করেছেন। সিরাজের সব কিছু থাকা 

সত্বেও বিলাসব্যসনে লিপ্ত থেকে তিনি সব কিছু নষ্ট করেছেন, যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে রণে 

ভঙ্গ দিয়েছেন । মীরকাঁখিমের পরাজয় গৌরবনগ্ডিত ; সিরাজের পরাজয় লজ্জার। আচার্ধ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই লিখেছেন যে, “পিরাজদৌল্লার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলন! 

করিলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত ।” ৯০ 
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ আবার ফিরে এলেন। নবাব মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তিমূলে 

বাংলা-বিহারে সমুদয় রাজন্য কোম্পানির আয়ত্তে এল। কোম্পানি পেলেন বাংলা-বিহার 

রক্ষার অধিকার । বাংলার নবাঁৰ কেবলমাত্র বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাক। মাপহার! নিয়ে 

সন্তষ্ট রইলেন। মন্ত্রিমগুলী ইংরেজদের নির্বাচিত হবেন স্থির হল। ক্লাইভ এবার আর 

অপেক্ষা করলেন না। ১৭৫ গ্রীন্টান্বের ১২ আগস্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ-আালম বাংল 

বিহার-উড়িষ্ার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানিকে অর্পণ করলেন। এই দেওয়ানি কোম্পানিকে 

দেশের শাসক করল, বাংলার নবাঁবের একমাত্র অধিকার থাকল শুধু নবাব নাজিম নাম আর 

নিয়মিত মাঁসহারা। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার বালক-পুক্র নাজম-উদ দৌল্লা 

নবাব ঘোষিত হলেন। তাঁর বাৎসরিক প্রাপ্য হল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা। ১৭৬৯ গ্রীস্টাবে 

সেটাকে করা হল ৩২ লক্ষ টাকা। ইংরেজদের হাতে স্বাধীন বাংল! স্থবা পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে বাঁধ! পড়ল।৯১ দেওয়ানি পাওয়া ছাড়া! কোম্পানি পেল বর্ধমান, মের্দিনীপুর ও 

চট্টগ্রামের রাজস্ব এবং কলিকাঁতার জমিদারি । লর্ড ক্লাইভ হলেন ২৪ পরগনার জায়গিরদার | 
ইংরেজ কোম্পানির মনোবাঞথা পূর্ণ হল। তারা একদিকে ফরাসীদের ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত 
করলেন, অন্তদিকে ইংরেজ ব্যবসাকে .হুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করলেন। ভেলভেটের 
দস্তানার তলে.কোম্পানির লৌহমু্টি বাংলা-বিহারের ক&রোধ করল। 

১৭৬৫ ্রন্টান্দে বক্পারের যুদ্ধ হবার আগেই কাস্তবাবু বেশ গুছিয়ে বসেছেন। ১৭৬৯ 
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খ্রীন্টাবের 'মাগে থেকেই তিনি হেষ্টিংসের “বেনিয়ান”-রূপে কাজ করেছেন।১৯২ হেষ্িংস চলে 

যাবার পর ১:৬৫ থেকে ১৭৬৯ সাইকস্ সাহেবের দেওয়ান ও বেনিয়ান নিযুক্ত হন। তার ভাই 

নৃসিংহ নন্দী ও ভাইপো! বৈষবচরণ ওরফে বোষ্টমটাদ নন্দী বেসরকারি পিক্ষের ব্যবসার 
সহযোগিতা করে কাশিমবাজারের গণ্যমান্য ব/বসায়ী হয়েছেন।৯৩ কান্তবাঁবু ১৭৫৮ খ্রীন্টাবেই 
সাতটি সম্পত্তি ক্রয় করেন; তার মধ্যে পাঁচটি স্বনামে ও ছুটি বেনামে। ১১৬৫ বঙ্গাব্দের ১৩ 
আশ্বিন তারিখের দলিলে তাঁকে “মহামহিম শ্রীযুক্ত কুষ্ণকান্তবাঁবু নামে আখ্যাত করা হয়েছে। 

১৭৫৭ তরীষ্টাব্ে তিনি তিনটি সম্পত্তি কেনেন। ১৭৬০ গ্রীস্টাব্দে কান্তবাবু নয়টি সম্পত্তি 
কিনলেন এবং একটি বাদে সবই স্বনামে। এই সম্পত্তিগ্ুলির মধ্যে ২ নম্বর তৌজির 
অংশবিশেষ কুলবেড়িনা পরগনা! কিনে জমিদারি পন্তন করেন বলা চলতে পারে । ১১৬৬ 

বঙ্গাবের ১৫ ফান্তন এই সম্পত্তি তাঁর হয়। পরের মাসে অর্থাৎ ১১১৬ বঙ্গাব্বের ৩০ চৈত্র ২ 
নম্বর তৌজির অপর অংশ জোঁত সর্বজয় খরিদ করেন 1৯৪ ১১৬৬ বঙ্গাব্দ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পক্ষে 
বিশেষ শুভ। এই বছর ২৭ বৈশাখের এক পাট্টামূলে রানী ভবানীর কাছ থেকে শ্রীপুর প্রভৃতি 
অনেক মহাল ক্রয় করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টব্দের রাজনৈতিক উত্তেঞ্জন৷ কান্তবাবুর সম্পত্তিসংগ্রহে 
প্রতিফলিত। তিনি এ-বছর মাত্র তিনটি সম্পত্তি ক্রয় করেন--তার মধ্যে দুইটি বেনামা। 

এমন কি ২ নম্বর তৌজির অপর অংশ পরগন! সমরখালি 'রাঁমসেন' নামে খরিদ করতে হয়। 
১২৭২ বঙ্গাবে ছু আনি পরগণ! কিনে তার নাম দেন কান্তনগর এবং সেই সঙ্গে তার লাভ হল 

“চৌধুরী” উপাধি । ১৬২ থেকে ১৭৬৫ ্রীস্টাব্বের মধ্যে মাত্র একটি সম্পত্তি কিনতে দেখা 
যায় ১৫ চৈত্র ১১৬৯ বঙ্গার্ধে অর্থাৎ ১৬৩ গ্রীস্টাবে। নিজগ্রাম শ্রীপুরের সম্পত্তি হলেও 

বেনামীতেই কাস্তবাবু খরিদ করেন ।৯৫ 
ইংরেজ কোম্পানির সাহেবরাও ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে বড়লোক হতে থাঁকলেন। 

সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীনের লেখক গোলাম হৌঁসেন লিখেছেন, “বাংলাদেশে অর্থ কমে গেছে। 
শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণই যে তার একমাত্র কারণ তাতে সন্দেহ নাই। প্রতি বছর 
প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে । ইংরেজরা বাংলাদেশের সম্পদে নিজের দেশে ধনিকের মতো? 
থাকছে ।” বার্ক তার স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় হাঁউম অফ কমন্মে অভিযোগ করলেন, 
*সৃমুত্রের তরঙ্গের মতো সাহসী তরুণ ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর দল ক্রমাগত এঁ দেশের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চিরক্ষ্ধার্ত মাংসাশী পক্ষীর মতো তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। 
ক্রমাগত খাচ্ছে আর জীর্ণ করছে । তাদের ক্ষুধার শেষ নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টির 
হতাশ।, মনের বিভ্রম, আচরণের অসহায়তা, কিছুই এই নবধযুগের পশুদের নিবারণ করতে 
পারছে না ।*৬ বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড হাতে পেয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত 
হয়েছে সন্দেহ নেই। তাদের লোভ আকাশচুহ্বী হয়েছিল তাও সত্য । বাংলাদেশ সম্পর্কে অজতা 
এব শাদা চামড়ার উত্তমর্ণবোধ তাদের অর্থগৃর্, করে তুলেছিল। কিন্তু ১৭৬৫ এ্রস্টাবেও 
ইংরেজ রাজত্ব করতে চায়নি, অর্থ নিয়ে দেশে ফিরতেই চেয়েছিল । রাজ্যশাসনের দায়িত্ব 
সম্পর্কে তাই অবহিত হৃওয়ামাত্র ইংরেঞ্জ ব্যবসায়ীদের চরিত্রে ও কাজে অদ্ভুত পরিবর্তন 
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দেখা যাঁয়। যেদিন ইংরেঙ্গ কোম্পানি বুঝতে পারল যে শাসনের গুরুদায়িত্ব তাদের, সেধিন 
থেকেই তাদের মানপিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন লক্ষণীয় । 

১'৬৩ গ্রীন্টাব্ে ব্যাটসন সাহেব কাশিমবাজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হলেন। হেঠ্িংস 
গেলেন কলিকাতায় । চেম্বাস'কে ব্যাটসনের সহকারী নিঘুক্ত করা হল। প্রধানের মাহিনা 
ধার্য করা হল বাৎসরিক ৫০১৬০ টক1! এই সময়ে ইংরে্ কোম্পানি মোট ৪ লক্ষ পাউগ্ 

অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাক! বাংলাদেশের ব্যবসায়ে লগ্নি করেন। তাঁর মধ্যে ৯০০০০ পাউওড বা 

৯ লক্ষ টাকা কাশিমবাঁজারের ব্যবসার জন্য দেওয়! হল।৯৭ উইলিয়াম বোন্টসকে ইংরেজ 

এতিহাসিকরাই “সব থেকে দুরাঁত্ব। ইংরেজ" বলে অভিহিত করেছেন । অর্থ বা স্বর্ণ উপার্জনের 

জন্য তিনি সবকিছু করেছেন।. হত্যা, লু্ন, ধ্ণ, দৌঁচ,রি, উৎকোচ বা অত্যাচার 
সবদ্দিকেই তিনি সমান পটুত্ব দেখিয়েছেন । বধোণ্টস ১৭৬০ খেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত 'এদেশে ছিলেন 

এবং কিছু সময় কলিকাতা! কাউন্সিনকেও অলগ্কত করেন। তকে জোর করে জাহাজে তুলে 

দেশে পাঠিয়ে দেওয়। হয় বটে, কিন্ত তিনি কেবল রো।কড় টাক[তেই ৯ লক্ষ টাকার বেশি 

নিয়ে যান। বোণ্টসের অর্থোপার্জনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কাঁশিনবাজার 1৯৮ 
রেশম ও তাঁতের কাপড়ের শিল্প এইসময়ে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করে। ই€রোপের মিক্কের 

চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীর কাছে যেন সোনার খনির দরজা খুলে দিল। রেখমখিল্পের কেন্দ্রভুমি 

হিসাবে কাশিমবাজারের সুনাম ভারতে ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে গেল। এই সময় থেকে 

মহাঁজনটুলিতে যে গুজরাটি ব্যবসায়ীদের দেখ যায়, তাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নাই) 
কেবলমাত্র মুনাফার গন্ধে তার! সুদূর গুজরাট থেকে এসে কাশিমবাজারে বাসা বেঁধেছিল। 

নিম্-বাংলায় বন্দর কাশিমবাঁজার রেশম, রেশমী স্থতা ও রেশমী দ্রব্য রণ্থানি করে 

স্খ্যাতি অর্জন করেছে । পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে কেবল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারই 
কাশিমবাজারকে বন্দরের রানী” আখ্যায় ভূষিত করেছিল। আঙ্গ একথ! অনম্বীকার্ধ যে 

কাশি মবাজার বন্দরের উন্নতির একমাত্র কাঁরণ ইওরোপে রেশমের চাহিদাবৃন্ধি এবং সেই 

প্রয়োঞ্জন মেটাতে প্রধানত বিদেশী কোম্পানিগুলির প্রচেষ্টা। বিদেশে রেশমের চাহিদা] কমে 

আসার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাঁজারের পতন শুরু । রেশমের ব্যবসা বন্ধ হওয়ামাব্র বন্দর 

কাশিমবাঁজারের বিলুপ্তি । নিঃসন্দেহে তাই বলা যায়, রেশমের ব্যবসার সঙ্গে কাশিমবাজারের 

উন্নতি অঙ্গাঙ্িভাবে জড়িত । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাই দেখি ইংরেজ ও ওলন্দাঙজজ কোম্পানির 

সঙ্গে দিনেমার ও আর্মেনিয়ান বণিকগণও রেশমের ব্যবসায়ে জড়িত। ঈন্ট ইত্ডিস্না কোম্পানির 

ডিরেক্টর ১৭৬৮ ধ্রীন্টাব্দের মার্চ মাসে লিখে পাঠালেন যে কাচা রেশমের রপ্তানিবৃদ্ির 

উপরই তাদের আয়বৃদ্ধি নির্ভর করছে ।৯৯ পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীপ্টাব্ধে আবার 

লিখলেন যে তৈরী রেশম বেশি রপ্তানি না করে ইংরেজর! যেন কাঁচা রেশম %/13018” করে 

পাঠাবার দিকে বেশি মনোযোগী হন। স্পষ্ট ভাষাতেই বিলেতের কর্তৃপক্ষর! তাদের মনোভাব 

প্রকাশ করলেন। তীরা লিখলেন, “কাশিমবাঁজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সিকের 
ব্যবস! তুলে নেবার জঙ্ত প্রয়োজন হলে অনেক বেশি দামে যেন কাচা রেশম ক্রয় কর! হয়। 
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সর্দাররা যাতে কাঁচা রেশম থেকে কোন পাকা রেশম তাদের বাড়িতে তৈরী করতে না পারে 
তার জন্য প্রয়োজন হলে সরকারী মাদেশ জারি করতে হবে। যার। এই আদেশ অমান্ত করবে 
তাদের কঠিন শান্তি দিতে হবে 1 ১০০ কাচা রেশমের চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাগুজ্ঞান 
পর্যন্ত হরণ করেছিল। সেপাই পাণিয়ে সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান ব্যবসামীদের দরজা ভেঙ্গে 
কাচা রেশম লুঠ কর! নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন। হয়ে দাঁড়িয়েছিল । কাঁচা রেশমকে চরকাঁয় কেটে 
সিষ্ধের হতো! বার করত 'নাখদ'রা। দলকে দল 'নাখদ'দের ধরে এনে ইংরেজ ফ্যাক্টবিতে 
বন্দী করে রাখা হত। এই সব সিক্কের তাতিরা যাতে স্থতোর প্রজনন করতে না পারে 

তাই দলে দূলে তাদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলা হল। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৮ খ্রস্টা্ব পর্স্ত 
রেশম ছিল কেবলমাত্র লাভের একটি পণ্য, কিন্তু ১৭৬৪ গ্রীস্টাব্বে রেশমের ব্যবস৷ হয়ে দাড়াল 

ইংরেজদের এক বিরাট জাতীয় পরিকল্পনা । ১০৯ রেশষ রপ্তানিকে চরম স্বাদেশিকতা ও দেশ- 
প্রেমের প্রকাশ বলে ইংরেজ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির পরিচাঁলকবর্গ গণ্য করতে লাগলেন। 
তার কারণ বাংলাদেশের চরকায় যে সিক্কের স্থতো৷ তৈরী তা কমজোরি হত, তার ফলে বুননের 

সময় প্রায়ই কেটে যেত। বিশেষ ইংল্যাণ্ডের তাতযন্তেক্ন টান চরকায় ক'টা সুতো সহ করতে 
পারত না। উপরস্ত দেশী সিক্ষের স্থতোয় গি'ঠ থাকত, তাতে দেশী তাতের কোন অন্থবিধা 

হত না, কিন্তু বিদেশের যন্ত্রে লগানমাত্র গিঠে গিঠে ছিড়ে যেত। কাচ রেশম রপ্তানি 
করে যন্ত্রের সাহায্যে ষে স্থতো তৈরী, তা শক্ত টেকমই ও জেল্লাদার হত। কাজেই যেনতেন- 
গ্রকারেণ কাচ। রেশম ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করতে পারলে লাভের অঙ্কটা বড় হয়। ইওরোপের 
বাজারে চীন। ও ইতালীয় রেশমের তুলনায় বাংলার রেশম সস্তা ও উৎকুষ্ট গণ্য হওয়ায় বাংলার 
সিক্ষের চাহিদা! বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ কোম্পানি রেশমে টাঁকা লগ্নি কর! বুদ্ধি 
করলেন, বেসরকারী ব্যবসাতেও কোম্পানির কর্মচারী আর তার্দের অন্ুগতরা এই রেশমী 
ক্ষুধার স্থযোগ নিলেন। ক্রমাগত হাত বদলাবার ফলে কাচা রেশমের দাম বৃদ্ধি হতে থাকল । 

তারপর ১*৭* গ্রীষ্টাব্ধের মন্বস্তরের ফলে (ছিয়াত্বরের মন্বন্তর ) মিকের গুটিপোকার 

চাঁধীরা যখন দলে দলে মারা গেল এবং দেশ থেকে পালিয়ে গেল, তখন কাচা রেশমের দাম 
আরে! বৃদ্ধি পেল। পাইকার এবং খুচর! দালালরাও লাভের লোভে চড়া স্থদে টাকা দাদন 

দিতেন। তার ফলে গুটিপোকার চাষী এবং রেশমের তাতীর। পাইকারদের খপ্পরে পড়ে গেল। 
কাচা রেশমের খুচরা এবং পাইকারী বাজার হিসেবে কাশিমবাজার প্রসিদ্ধি লাভ করল।১০২ 
কাচা রেশমের দামবৃদ্ধির আর এক কারণ বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যেকার 
রেষারেষি। গুটিপোকার চাষী আর রেশমের তাতীদের নিয়ে এমন গোঁলমাল শুরু হল যে 
ফরাসী ও ওলম্বাজ কোম্পানি চাষী ও তাতীদের ভাগাভাগি করে নেবার প্রস্তাব করেন। 
কিন্তু ক্রমবর্ধমান শক্তি স্কীতোদর ইংরেজ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। ১৭৭* এ্স্টাবে 
ফরাসী কোম্পানি প্রায় বিলুপ্ত, ওলন্দাজ ব্যবসাও স্মিত, তাই চন্দননগরের ফরাী 
“শিভেলিয়ার' ফরাসী ও ওলন্দাজ সিক্কের সামগ্রী খন কলকাতার ইংরেজদের আড়ঙ্গে রাখার 
প্রস্তাব করলেন তাও নাকচ করা হুল ।১৯০৩ ১৭৭২ গ্রম্টাব্ে তাই দ্বেখা যায় যে ইংরেজরাই 
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বাংলাদেশের একমাত্র ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত ব্যবসা ক্রমে ইংরেজ রাঁজপুরুষদের একচেটিয়া 
অধিকার বলে গণ্য হতে থাকল । ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বাংলাদেশের “ক্যালিকো” বা স্থৃতি 

কাপড় ইওরোপের বাজারে ছিল সর্বাগ্রগণ্য । এই সৃতি তাঁতের কাপড়ের অধিকাংশ তৈরী 

হত কাশিমবাঁজারে। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সভাতেও ইংরেক্জ বণিকর! বাংলাদেশের 

সিক্ষের জন্থই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । এইপময়ে সিক্ষের কাঁপড়ের ওপর রঙ্গিন ছাঁপ 
দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কাঁশিমবাঁজারের অনতিদূরে বালুচর থেকে এই ব্যবস্থা সম্ভবত 
শুক হওয়ায় ছাঁপা রেশমের জিনস “বালুচরী' নামে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। ফরাসী সাম্রাজ্যে 

এই “বালুচরী” সহজেই আদৃত হয়। ইংরেজ বণিকগণ বাঁলুচরীর রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এবং 
ইংলযাণ্ডে বালুচরী ঢঙে সিষ্কের ও সুতির থান ছাপাবার ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে বেশির 

ভাগ ছাঁপ। িনিসই বিদেশে তৈরী হয়েছে । ১৭৮৩ খ্রীন্টান্ে ইংরেজ কোম্পানির মাথায় 
আ'র এক নৃতন বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল। তাঁরা কাঁচা রেশম থেকে মমলিন তৈরী করে 
ভারতবর্ষেই বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের তাতমন্ত্র সন্তায় মসলিন তৈরী 
করতে লাগল, তাঁর ফলে দেশী মসলিনের থেকে শতকরা ২* টাকা কমে বিলিতী মসলিনের 

বিক্রি সম্ভব হল। রেশমের ব্যবসায় ইংরেজদের একচেটিয়! প্রভুত্ব স্থাপিত হল। কাশিম- 
বাজারের ওলন্দাজ কুঠি বন্ধ হবাঁর উপক্রম হওয়ামাত্র তাঁতীর] ইংরেজ কুঠিতে আশ্রয় নিল। 

বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পুর্ণভাবে ইংরেজ বণিক কোম্পানির মুষ্টিবদ্ধ হয়ে পড়ল ।৯০৪ 

বাংলাদেশে ব্যবসার প্রথম যুগে বিদেশী কোম্পানিদের মধ্যে গওলন্দাজরাই ছিলেন প্রধান। 

পলাশির যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই প্রাধান্ত অক্ষুপ্ন ছিল। অর্থ লগ্নি করায় বা মোট ব্যবসার 

হিসাবেও ওলন্দাজদের কীতি যথেষ্ট বৃহৎ ছিল। কিন্ত রাজনীতিতে তারা ছিলেন উদ্দাসীন। 

ইংরেজদের সঙ্গে ফরাঁপীদের মনৌমাঁলিন্যের সময় যেমন, তেমনি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের 

শক্তিপরীক্ষার সময়েও তাঁরা নীরব নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেছেন। এই 

নিরপেক্ষতাই গলন্দাজ বণিকদের সর্বনাশের কারণ হুল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্ধে নবনিযুক্ত নবাব 

মীরজাফর যখন 'নজরানা'র দাঁবি তুললেন তখন বুঝতে কষ্ট হয় নাই যে ইংরেজের প্ররোচনা 
পেছনে আছে । কাশিমবাঁজারের ওলন্দাজ কুণির প্রধ।ন ও নবাব দরবারে ওলন্দাজ প্রতি নিধি 
ভেরনেটের প্রস্তাবক্রমে চু'চুড়ার গলন্বাজ গবর্নর বিসডম বাটাভিয়! থেকে সৈম্ক আন৷ স্থির 

করলেন। নবাবের আড়ালে ইংরেজ শক্তি তাঁদের ব্যবস! বিপন্ন করে তুলছে বুঝতে পারলেও 

ই'রেজর। যে নবাবকেও চালনা করছে তা ওলন্দাজজ বণিকরা তখনও বুঝতে পারেননি । 

সবদিক থেকেই ওলন্দাজ ব্যবসাগ্নে বাধানষ্টি করা! হল। তীতীর্দের চুরি করা কিংবা ভাঙ্গিয়ে 

নিয়ে যাওয়! ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! । গোমস্তাদের হয়রানি করা, ওলন্দাজ জাহাজ 

থেকে ব্যক্তি, সম্পত্তি ও নাবিক অপহরণ, এমন কি ওলন্দাজ মানীব্যক্তিদের গায়েব করে 

দেওয়ার অভিযোগ ওলন্দাজরা৷ বারবার নবাবের কাছে করেছেন। অবশেষে ক্লাইভের 
ধৈর্চ্যুতি ঘটল । ১৭৫৯ গ্রীস্টাবের ২৫ নভেম্বর বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাঙ্জ শক্তি ইংরেজদের 
হাতে সম্পূর্ণ পরাভূত হল বটে, কিন্তু ওলন্দাজ বাণিজ্য বন্ধ হল না। ১৭৬৭ পীস্টাবৰ প্স্ব 
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২৮৫৭৯ মন সোরা প্রতি বছর তাঁদের রপ্তানি করতে দেখা যাঁয়। বিহারের সোরা তৈরীর 

অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে তার! প্রতি বছর নিয়মিত ২৩০** মন সোরা রপ্তানির 
জগ পেতেন। আফিম, সিক্ষ, কাটাকাপড় ও রেশমের তৈরী জিনিসের ব্যবসাঁয়ও অল্প 
পাঁরমাণে চলতে থাকে ।১০৫ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-প্রতিষিত বোর্ড অফ ট্রেড জানালেন, 

“এবছর ওলন্াাঁজরা বাঁল'দেশে কোন অর্থ লগ্নি করেনি ।” ৯০৬ 

শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্নর ওল বাই ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
ঢাকার ইংরেজ কুঠর প্রধান বেব সাহেব জানান যে ক] ও মুখিদাবাদ থেকে সৃতি ও সিক্কের 
কাও1 কাপড় বেআাইনীভাবে দিনেমার-জাহাজে ইওরোপে যায়। ইওরোপে এই বেমাইনী 

ব্যবসার প্রধানকেন্ছু হয়ে দাড়ায় কোপেনহাগেন, লিসবন, অস্টেগু প্রভৃতি শহরগুলি ।:০৭ 

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৮ গ্রীন্টান্দ কাঁখিমবাজারের অর্থনীতির অত্যন্ত সথলময়। 
ইংরেজ কোম্পানির ব্যবস৷ ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যবসার কেন্দ্র হল কাশিমবাজাঁর। বিদেশী 

বণিকদের সঙ্গে দেশী বণিকেরাঁও রপ্ত/নি ও দাঁলালিতে মেতে উঠলেন। হরিনারায়ণপুরের 
মানিক কুণ্ডু আর কান্তবাবুর ভাইপো! কাঁশিমবাঞ্জাস্ের বোষ্টমটাদ নন্দী গুজরাটি বণিকদের 
কাচা রেশম সরবরাহ করতেন।১০৮ কাস্তবাকু স্বয়ং তার পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে 

১৭৭৩ থেকে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্ধ পর্যস্ত নিয়মিত ইংরেঞ্জ কোম্পানিকে রেশম ও স্থতির কাটা 

কাঁপড় সরবরাহ করেছেন। . কান্তবাবুর ভাই নৃমিংহ নন্দী জে. ইরউইনের জামিন হয়ে 
কোম্পানিকে কাটা কাপড় বিক্রি করতেন। কাঁচ রেশমও তাঁরা মাঝেমাঝে ইংরেজ 

কোম্পানিকে বিক্রি করেন ।১০৯ 

আর্মেনীয় বণিকর! গ্রতি বছর কাঁশিমবাঁজার থেকে ১০* মন সিক্ক হুরাটে ও ১০০০ মন 
সিক্ধ মির্জাপুর, নাগপুর, ছত্তরপুর, বেনারস ও অন্যান্য জায়গায় নিয়মিত পাঠাতেন |১১০ 
আর্ষেনীয় বণিকগণ বাদশাহ ওুরঙ্গজীবের কাছ থেকে ১৬৬৫ গ্ীস্টাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য 

করার ফরমান লাভ করেন এবং তান্যায়ী কাশিমবাঁজারের সংলগ্ন সৈধাবাদে বসতিস্থাপন 

করেন। শ্বেতা খার বাজারে ১৭৫৮ খ্রীস্টাবে তৈরী করা গির্জা আজ আর্মেনীয়দের বসবাসের 
একমাত্র নিদর্শন। ১৭৬৫ শ্রীস্টাব্ধের পরবর্তী সময়ে আর্মেনীয় বণিকরা অভিযোগ করেন যে 
তাদের নিযুক্ত রেশমের তাঁতীদের ইংরেজ কোম্পানি বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে । আরে! 
অভিযোগ কর! হয় ষে ইংরেজ বণিকগণ জোর করে রঞ্।নির জন্ত রাখা কাঁচা রেশম ও স্থতি- 

কাটা কাপড় অপহরণ করে নিজেদের রপ্তানিগুদামজাত করেছে। বহিঃসমুদ্রেও ইংরেজ 

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা আর্ধেনীয় জাহাজ দখল করে আর্মেনীয় রগ্যানিদ্রব্যসস্ভার লুঃন 
করত।১১১ কর্নেল জেমস রেনেল এই সময়ে লিখেছেন ষে “কাশিমবাজারে গ্রস্ত রেশমে 
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বু জায়গ! ছেয়ে গিয়েছিল। ৩০০০০ থেকে ৪০*০০* পাউগ 

( ওজনে ) কাঁচা রেশম ইওরোপের বিভিন্ন যান্ত্রিক তাতেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হত।১১২ 
কাশিমবাজায়ের রেশম ও স্তার কাঁট৷ কাপড়ের ব্যবস। সম্পর্কে সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

জবানবন্দি অত্যন্ত মুল্যবান। জসদানন্দের এই বিবৃতি ১৭৮৯ এস্টাবে কুমারখালির 
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রেমিডেণ্টের কাছে দেওয়া । রেসিডেন্ট কলিকাতার বোর্ড অফ ট্রেড-এর কাছে সদানন্দের 
বক্তব্য পাঠিয়ে দেন। জবানবন্দি থেকে আমর! জানতে পারি ষে সদানন্দ কাশিমবাজারের 
গুজরাটা ব্যবসায়ী গিরিধারীদাসের গোষস্তা এবং সিক্ষের ব্যবসায়ে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার 
অধিকারী । তিনি বলেছেন যে ১৭৮৭-৮৮ খ্রীন্টাব্ষে ১০০* মন কাচা রেশম কাশিমবাঁজার 

থেকে কলিকাতায় যায় এবং সেখান থেকে স্থুরাটে পাঠান হয়। পরবৎসর সিক্ের দাম 

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে মাত্র ৫০* মন রেশম পাঠান সম্ভব হয়। স্থরাটের জন্তে সিন্ক সংগ্রহ 

কর! হত প্রধানত শেরপুর, গোঁরাঁঘাট। (ঘোড়াঘাট ? ), বাউলিয়া, কুমারখালি ও রাধানগর 

থেকে । গুজরাঁটি ব্যবপায়ীরা রাধানগরের রেশম ও কাশিমবাজারের তান! বা টানা পছন্দ 
করতেন । এই দুই রকমের রেশম সংগ্রহ করতে পারলে অন্য কোথাও তারা রেশমের খোজ 

করতেন না। ৭ জন গুজরাটি ব্যবসায়ী তখন কাশিমবাজারে ছিলেন। তারা হলেন 

নীলমণিদাপ, গিরিধারীদাস, গোবিন্দদাঁস, নাগিন (নগেন ?) দাস, গোলাপচাদ, তুলসীদাস 
ও যোগক্সীবনদাঁদ। রেশমের ব্যবসা করার সঙ্গে তারা প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা 
করতেন। এই তুল! থেকেই বাংলাদেশের স্থৃতি কাপড় তৈরী হত। গুজরাটি ব্যবসায়ীর! 
অনেক সময় রেশমের বিনিময়ে তুলা সংগ্রহ করতেন। এই তুল! সাধারণত হুরাট এবং 
মিরাট থেকে সংগৃহীত হত। বাংলাদেশের কার্পাস থেকে দেশী তুলা শান্তিপুর ও তার 
আশেপ।শে নদীয়াতে এবং মৈমনসিং জেলাতে উৎপন্ন হত। কাঁশিমবাঁজারের গুজরাটি 
ব্যবসাম্ীগণ প্রতি বছর মির্জাপুর ও বেনারসে ছুশো থেকে তিনশো মন সিষ্কের থান 

পাঠাতেন। সম্ভবত মির্জাপুর থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামাকাপড়ে রূপাস্তরিত হত। 
কাশিমবাজারের রেশম থেকেই নাগপুরে, ছত্তরপুরে ( মধ্য প্রদেশে ) এবং পুনায় কিংখাপ ও 

গুলবাহার বা ব্রোকেড তৈরী করা হত। সাটিনের ও অন্যান্ত নানা রকমে রেশমের রূপাস্তর 

লক্ষণীয় । মির্জাপুরে কাচা রেশম বিক্রির জন্য পাঠান হত। মির্জাপুর থেকে কাচা রেশম 

মূলত।ন ও লাহোরে ধেত। কাশিমবাজার থেকে যত রেশম রপ্তানি করা হত, তার মধ্যে 

৭ আনা সমুদ্রপথে যেত স্থরাটে, ৪ আনা করে যেত নাগপুর ও মির্জাপুরে, আর এক 

আন] ষেত বেনারসে 1৯১৩ সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রেশমশিল্প তখন অবনতির পথে। 

রেশমের দাঁম বৃদ্ধি হওয়ায় নিক্মমানের রেশম স্থতাঁর ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে । যার ফলে 

খাঁটি রেশমের উৎকর্ষ নষ্ট হয়েছে । ছিয়াতরের মন্বস্তরে বহুলোকের মৃত্যু হওয়াতে রেশমের 

দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । সদানন্দ বলেন যে ১৭৭* খ্রীন্টাব্দে কাশিমবাজ্ারের সর্বসমেত দশজন 

গুক্জরাটা ব্যবণাক়ী ছিলেন। তারা প্রত্যেকে সমুদ্রপথে কমবেশি ৬* গাইট করে কাচা রেশম 

প্রতি বছর বোম্বাই ও স্থরাটে পাঠাতেন। প্রতি গাইটের ওজন ছিল ২৫ মন। প্রতি 

গাইটের এই সময়কার দাম দশ হাজার টাকার থেকে কিছু বেশি । প্রায় বিশ হাজার মন 

সিক্ষ প্রতিবছর রানি হয়েছে ।১১৪ 
স্থরাটের ইংরেজ ফ্যাক্টরিতে বাংলাদেশের সিক আমদানির যে হিসাব লিপিবদ্ধ আছে : 

ত1 প্রণিধানযোগ্য ৷ বলাবাহুল্য বাংলাদেশের রেশম সমন্তই কাশিমবাজার থেকে রধানি- 

১৬ 
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হত। রেশমের ব্যবসায়ে বোষ্বাই ও স্থরাট অত্যন্ত লাভবান হয়। ব্যবসায়ী লাভ ছাড়াও 

টাকার বিভিন্ন মূল্য এই মুনাফার মুল কারণ ছিল। ১** মিশ্রিত সিকা টাকার বিনিময়ে 
বোষ্াই ও স্থরাটের ১১৬ টাক! পাওয়া যেত।৯১৫ তার ওপর রেশমের সতা বা কাপড় 

থুব অল্প জায়গা নিত। ফলে রগানির খরচও অত্যন্ত কম ছিল। নিয়ে স্থুরাটের কুঠির 
হিসাব দেওয়া যায় ।১১৬ 

যূল্য টাক। গাইট যূল্য টাঁকা 
১৪০৬৫ ১৪৯৫ ২৫৭৬৫ ০২ ১৭৭৭ ৫৩ ৫৫৩৬৮ 

১৭৬৬ ৬ ৭৬৬৪ ০২. ১৭৭৮ ২০ ২৭৭৬১ 

১৭৬৭ ণও ১২৪৭১২২ ১৭৭ ৯ ৫৪৫. 

১৭৬৮ ১৫৬ ১৬৬২৩৭২ ১৭৮৪ ২৬ . ৩১০০২. 

১৭৬৪৯ ৪ ২১০ ৯৭৭৬ ' ১৭৮১ ৯ ৯৫৩৭২ 

১৭৭৬ ১৭৬ ২৫৩৭৩ ০৩-, ১৭৮২ ২৬ ও ২৮ ৩৫৫৮৬ ও 

১৭৭১ ২৮ . ৪২৭৩৫ ৩৭২৯ ৫২২ 

১৭৭২ ১০৫ (?) ৬৩-৬১২ ১৭৮৩ ৭৭ ৯২৮০৬ 

১৭৭৩ ২৭ ৩৪ ১৬০২. ১৭৮৪ ২৪ ৩২৭৭৫ 

১৭৭৪ ২৯ ১৬৭৯৯ () | ১৭৮৫ ২১ ও ২৭ ১৭৪৬৬ ও 
১৭৭৫ ৫০ ২৭৪৯২ ২০৫৭৩ 

১৭৭৩ ৮৬ ৬২২7 ৩২ ১৭৮৬ ৫3 ১ ৩৬৯৮২ ও 

২২৩৩২ 

ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিক্কের স্থতো তৈরী করার পুরাতন উপায়ে সন্থষ্ট থাকতে 
পারেনি। সেই জন্য কাচা রেশম রপ্তানি করায় আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সিক্ষের উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
করার জন্য ইংরেজর! নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কুমারখালিকে ঘাঁটি করে পলু বা রেশমী 
গুটিপোকা! সোজান্্জি চাষীদের কাছ থেকে কেনার ব্যবস্থা করেছে ।১১৭ তুঁত বা মালবেরি 
গাছ 'লাগাবার জন্ত চাষীদের টাকা সাহাষ্য করেছে এবং “ফিলেট্যুর”-প্রথা মাধ্যমে টাফেটা 

থান তৈরী করে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করেছে ।১১৮ উন্ধম রেশম তৈরী করার জন্য ইংরেজ 
কোম্পানি একদল ইটালীয় কারিগরকে ১৭৭২ স্ত্রীস্টাবেই কুমারখালিতে এনে রেখেছিল ।১১৯ 

রেশমের উংকর্ষের জন্ত ইটালীয় কারিগরদের নিয়োগ সিক্ধ ব্যবস! সম্পর্কে ইংরাঁজদের উঁংহ্ক্য 
গ্রমাণ করে। এই সময়ে চীন থেকে রেশম কীট বা পলুর ডিম আনার ব্যবস্থা 
হয়েছিল ।১২০ 

ইংরেজরা “রিলিং ব্যবস্থা গ্রচলন করে ।*বাডালী তাঁতীর! নতুন প্রক্রিয়াতে রেশমী স্থতা 
তৈরীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পারদর্শী হয়ে উঠল। পিতলের দ্াতযুক্ত রিলিং চক্র 
ইংল্যাণ্ড থেকে সরবরাহ কর! হত। ১৭৭৯ গ্রীস্টাবে সিক্ষের উৎপাদনে উন্নতির জন্ত এই রকম 
€₹** চক্র আসতে দেখা ঘায়।১২১ ইংরেজদের অধীনে কুমারখালি, রাধানগর, বোয়ালিয়া, 



'খ্যা ২ বন্দর কাশিমবাঁজার ১২৬ 

জঙ্গিপুর, রংপুর ও কাশিমবাজারে প্রধানত পিন্ক তৈরী করা হত। প্রতোক জায়গায় 

একজন রেসিডেন্ট নিযুক্ত ছিলেন। এই সমুদয় সিন্ক কাশিমবাঁজারের 'রপ্তানিত্রব্যগৃহে' 
(720: ৬৪:০৩ 170059 ) জমায়েত করা হত। ১৭৮৯ খ্রীন্টার্ে ১৯৯৫৫২৪ টাক! 

দামের সিক্কের রপ্তানি মাংগী কান্টমস্ হাউসে লিপিবদ্ধ আছে ।৯২২ 
রেশমের পরেই কাশিমনাজারে তাঁতের কাপড় তৈরী বিখ্যাত হয়েছে। তাঁতশিল্প 

কাশিমবাজারের প্রাচীনতম এঁতিহা। বন্তত তাঁতশিল্প অত উন্নত থাকার জন্যেই রেশম- 
শিল্পকে গ্রহণ করা সহজ হয়েছে। রেশমশিল্পের শ্রেষ্ট সময়ে হুরাট ও বোঁাই থেকে তুলা- 
আমদানি তাতের কাপড় তৈরী করায় সাহায্য করেছে। রেশমশিল্প যেমন তাতশিল্পের 

উতকর্ষের জন্তা এসেছে, তেমনি রেশমশিল্লের উন্নতি তীতশিল্লের উন্নতিতে সাহাযা করেছে। 

সুতির কাট] কাপড়ের ব্যবসা কাশিমবাজারে ১৬৫০ খ্রীস্টাঙ্গ থেকে ছুখো বছর নিরবছিন্নভাবে 

চলেছে । ১৭৯৩ খ্রীস্টান্ষে ইংরেজ কোম্পানি :৯১০২২ টাক] কেবল স্থতি কাপড়ে লগ্নি 

করেছে। কুমারখালি ও বরানগর প্রভৃতি পার্ববর্তা অঞ্চলে ৫৬৬৯০৮ টাকা লগ্নি করা 

হয়।৯২৩ নানারকম স্থতি কাপড়ের নাম পাওয়! যাঁয়, যেমন--মলমল, তাণ্জিব, আবরে 1, 

আলাঁবলি, নয়নস্থক, সরবতী, তেরিনদাম, সরকার আলি, জামদানী, হামাম, শীরবন্ধ, ডুর! ও 

বাঁণানখান । সুক্ষ কাপড় খালা নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল বাঁফটা, সাহুম, গড়া । 

অমুতি নামে একশ্রেণীর কাপড় তৈরী হত। সৃতি মোটা থান-_যাঁর ওপর ছাপা হত, 

ইংরেজদের কাছে “সিন্টজ, (01005) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্যতি কাপড় তৈরীর প্রধান 

কেন্দ্র ছিল ঢাঁকা, মালদা, লক্ষ্মীপুর ও ক্ষীরপুর ।১২৪ এই সমুদ্দায় কাপড় বন্দর কাশিমবাঞ্জার 

হয়ে প্রথমে কলিকাতা এবং পরে বিদেশ যাত্রা করত। বাংলাদেশের তাতীরা জানত না ষে 
উ|টার টান শুরু হয়েছে । ম্যাঞ্চেন্টারের কাপড়ের কল স্থতি কাপড় তৈরী করে সম্তাঁয় এদেশের 

বাজারে ছাড়বার জন্ত প্রস্তুত হয়েছে । তৈরী কাপড় আমদানি না করে ইংরেজ, ভারতীয় 

তুলা আমদানি শুরু করল। একদিকে তুলার দুতিক্ষ অন্যদিকে সম্তা বিলিতি কাপড় বাংলার 

তন্তশিল্পকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৪, খ্রস্টাবে বাংলার তাতীদের 

এক বৃহৎ অংশ চাষীতে রূপান্তরিত হয়েছে । বাংলার তাঁতের গৌরব পরিণত হয়েছে 

রূপকথায়। মহাঁআ্বা গান্ধী যখন চরকাকে তার রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রতীক করলেন তখন 

তার পেহনে যে কি বিরাট অর্থনৈতিক চিস্তা ছিল তা আমার্দের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। 

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই যে তার একমাত্র কারণ তা আজ বিনাঘিধায় 

বলা চলে। স্থৃতি কাপড় বা! তুলা হতে উৎপন্ন কাপড়ের ইংল্যাগ্ড হতে আমদানিতে সাধারণ 

মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে । ১৮১৫ খ্রীষ্টান দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংল্যাণ্ড হতে এদেশে আসে। 
প্রতি বৎসর বস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৮১৬ ত্ীপ্টাবে হয় ১৪ লক্ষ ও ১৮১৭ খ্রীস্টাবে ১৬ 
লক্ষ টাক । ১৮১৮ গ্রাস্টান্ধে ৪২ লক্ষ টাঁকা, ১৮১৯ গ্রীস্টাবে ৭* লক্ষ টাকা, ১৮২+ গ্রস্টাে 
৪৬ লক্ষ টাকা, ১৮২১ গ্রীস্টান্ধে ৮৫ লক্ষ টাকা এবং ১৮২২ গ্রীস্টাবে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার 

কাপড় আমদানি হয়। *২৫ 
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সোরার ব্যবসা! কাশিমবাঁজারের অর্থনীতির উন্নতির আর এক কারণ। পসোঁরা কখনই 

কাশিমবাজারে তৈরী হত না; পাটনা ও তার নিকটস্থ অঞ্চম থেকে আসত । কাশিম- 

বাঙ্ারের ব্যবসায়ীর। সোরা রপ্ত/নি করে প্রচুর লাভ করতেন। ফ্রান্সিস সাইকস্ (পরে 
স্যার ) ১৭৬৫ ্রীস্টাবে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান ও পরে নবাব-দরবারে রেমিভেন্ট ছিলেন । 

দুই বছরে তিনি ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাক। কেবল সেলামী বাবদ আয় করেন। বারওয়েল 

১৭৬) খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাঁজার কুঠির প্রধান হন। তিনি তাঁর পিতাকে এক পত্রে জানান 
যে সোরার সেলামীতে এক পয়সা লগ্নি না করে ৫০০** টাঁকা তাঁর লাভ হয়েছে । ১*৮০ 
খ্রী্টাবে কাঁশিমবাঙ্ার নদী দিয়ে সোর! কলিকাতায় আনার খরচ হত মনপ্রতি সাড়ে তিন 
আনা, কিন্ত গ্রীষ্মে যখন কাশিমবাজ্জার ন্দীতে জল কমে যেত এবং ছায়গাঁয় জায়গায় শুখিয়ে 

যেত তখন পদ্মা ও স্থন্দরবন দিয়ে কলিকাতায় সোরা আনার খরচ পড়ত মনপ্রতি ছয় 

আঁনা।১২৬ পাটনার ইংরেজ কোম্পানির প্রধানদের প্রায়ই কাশিমবাজ!রের কুঠিয়ালকে সোরা- 
জাহাজগুলিকে ুষ্ঠুভাবে কাঁশিমবাঁজার নদী দিয়ে পার করে দেবার অনুরোধ জানাতে হত। 

এইসময় অনেকগুলি নৃতন ব্যবসা শুরু হয়। পাটের ব্যবসায়ে কাশিমবাজারের 
ব্যবসায়ীরা সহজেই লাভ করতে লাগলেন। হস্তিঙ্বন্তশিল্প শুরু হওয়ীমীত্র প্রসিদ্ধিলাঁভ 

করল। ছোট ছোট শিল্পকর্ম ই ওরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হতে শুরু হল। কীাসার 

বাসন তৈরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হল। সিষ্ক ও স্থৃতি কাপড়ের ওপর রঙ্গিন ছাপার কাজও 
বিখ্যাত হয়ে উঠল। এই স্ুস্ময়ে ধুলামুঠিও ৌনামুঠিতে রূপান্তরিত হয়। অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ ত্রিশ বছর কাশিমবাঁজারের সেই স্থসময়। চুনাখালিতে প্রস্তত হাতে-তৈরী 
কাগজ কলিকাতাতেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হত। কাগজ ধারা তৈরী করতেন তীর! 

বংশপরম্পরায় সেই বিচ্যা শিক্ষা দিয়ে যেতেন । উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতি কাগজের 

দাপটে দেশী কাগজ তৈরী বন্ধ হয়। কাগজ ধারা তৈরী করতেন তীর চাষীতে রূপান্তরিত 
হলেন। কিছুই তখন বৃথা! যেত না। বাতিল হওয়া রেশম দিয়ে তসর, গরদ, মটকা ও 

ছালের কাপড় তৈরী হতে লাগল । এখনও এই শিল্প বেঁচে রয়েছে। 

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টা কশাল মুশিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হল বটে, কিন্ত রেশম 

ব্যবসায়ের মাধ্যমে কাশিমবাজারের উন্নতি অব্যাহত থাঁকল। ১৭৯৩ খ্রীস্টা পর্যস্ত ব্যবসার 

জগতে তার প্রাধান্য ছিল আনন্দের । বাংলার তাতী ইংরেজী ফ্যাশনে “ওয়াইনডিং, শিখে 

নিল। “রিলিং' শেখার পর তার পারদশিত৷ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। বিদেশী মতে বাংলার 
শিল্পী-কারিগরদের মতো রেশমের স্থ্টি করা আর কারোপক্ষে স্ব ছিল না। পলাশির যুদ্ধের 
পূর্বে বাঙ্গালী তন্তবায়ের ষে বিশেষত্ব ছিল পলাশির পঞ্চাশ বছর পরেও তা৷ যে একটুকুও ক্ষন 
হয় নাই এট কম ক্লীঘার কথ! নয়। যুদ্ধের পূর্বেকার স্বাধীনতা অবশ্ত ছিল না। ইংরেজ 

অধীনে তস্তশিঃকে কর্তার ইচ্ছামতো, রপ্তানির তাগিদ অনুপারে চলতে হয়েছে । হাঁতের 
ছেওয়া আর রেণম বা! তুলোর স্থতোর মাধ্যমে অপরূপ শিল্পস্থষ্থি ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দেও অব্যাহত 

ছিল। শুধু ছিল না সেই আকাশের অসীম উদারতা-_শিল্প আর শিল্পী হয়ে দাড়াল 
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প্রয়োজনের বেতনতুক, মস্ত মাকড়সার মুনাফার শিকার। উনবিংশ শতাবীর কয়েক 
বছরের মধ্যে তন্তবায়দের অবনতিতে তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সর্বগ্রাপী লোভের 
বেদীতে বাংলার বয়নশিল্প চিরকালের মতো নিশিষ্ট হল। চসার আর পাইকারদের লোভে 

স্থবিখ্যাত ব্যবসার প্রত্িষ্ট| ক্র হল। খরচ অনেক কম হওয়া সত্বেও ইংল্যণ্ডে বাংলার 
রেশমের দাম ইতালীয় রেশমের থেকে বেশি হয়ে ঈাড়াল। মোট] বা! গাঁড়া সথতোর মিশ্রণে 

রেশমের উৎকৃষ্টত। নষ্ট হল আর সেই সঙ্গে নষ্ট হল বাংলার খাটি রেশমের সুনাম আর তার 

ইওরোপের বাঙ্গার। 

ংসের যে করাল ছয়! রেশমশিল্পের ওপর ১৭৯৩ গ্রীন্টান্দে পড়েছিল সে-সগ্ঘন্ধে তন্তবায় 

৪ ব্যবসায়ীকুল সকলেই অজ্ঞ ছিলেন। নেপোলিয়ানের উন্নতি সাময়িকভাবে ইংরেজদের 

রেশম বাবসায়ে মন্দা গাঁনল। কিন্ত ইটালিয়ান সিক্ষের ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি কমে যাবার সঙ্গে 
সঙ্গে বাংল।র রেশমের চাহিদা বেড়ে গেল। ১৮০৭ খ্রীস্টার্জের পরে তাই রেশমী শিল্পে আবার 

তেজীভাব দেখা যাঁয়।৯২৭ ১৮০৮ গ্রীন্টাব্ধেই ৮*** গাঁইট রেশম পরের বছর রধানি করার 

জন্য হুকুমনামা! আসে ।১২৮ এ বছরেই ১ জুন আরো জানান হয় যে, ছুই লক্ষ পাউগ্ড 

অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা কেবল রেশমশিল্লে লগ্নি করার জন্য এদেশে পাঠান হয়েছে ।৯২৯ ১৮১৪ 

খ্রীষ্টাব্দে টাকার পরিমাঁণকে বাড়িয়ে ৪২ লক্ষ টাক] কর] হয়।১৫০ ইতিমধ্যে কাচা রেশম 

থেকে বিদেশে উৎপন্ন কাপড় ভারতের বাজারে ছেয়ে গেছে, ছেয়ে গেছে সস্তা দামের ইতালীয় 

সিক আর ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরী সুতি কাপড়ে, ছেনে গেছে রঙ্গিন মত! ছাপা কাপড়ের থানে। 

১৮৩৩ খ্রীন্টাবে ঈস্ট ইণ্ডয়া! কোম্পানি তাদের বাংলাদেশের পিন্কের ব্যবসা তুলে দিল ।৯৩৯ 
১৮৪১ খ্রীন্টাব্ধে নাভিশ্বান বেশ ম্প্। কাশিমবাঙ্জারে মে বছর মাত্র ২০৭ মন রেশমের 

স্থতো! তৈরী হয়। কোর! কাপড় বিক্রি নেমে এল বছরে মাত্র ছুই লক্ষ টাকায়। মাঝে 

মাঁঝে পর্যটকের এসে যদিও রেশম ও স্তির দ্রব্যসস্তার দেখে অবাক হয়েছেন, কিন্তু তখন 

রেশম ব্যবসা শেষ হবার পথে। কুটিরশিল্প হিসাবে রেশমশিল্প ও তন্থশিল্প টিকে থাকার 

প্রয়াস পেয়েছে মাত্র । ১৮০৫ গ্রীন্টান্ধে জনৈক সৈন্াধ্যক্ষের স্ত্রী, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হামিল্টন 

সাহেব ১৩২ এবং বাঁংলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং কার্জন রেশমশিল্প সম্পর্কে যে 

প্রশংসার বাণী রেখে গেছেন তা৷ কাশিমবাঁজারের রেশম ব্যবসার এঁতিহোর পরিপ্রেক্ষিতে 

নিতাস্ত করুপ বলে মনে হয়। 

বার দিক থেকেই কাশিমবাঁজারের পতন লক্ষণীয় । ব্যবসার অবনতির সঙ্গে স্বাস্থ্যের 

অবনতি ঘটল। একসময় কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর জায়গ! মনে করা হত। ১৬৩৩ 

খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির একজন কেরানী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাশিমবাজারে বদলি হবার 

আবেদন করেছেন ।১৩৩ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসার পরেই স্বাস্থ্যের স্বনাম কাশিমবাঁজারের 
শ্রেষ্ঠ মম্পদ বলে গণ্য করা হত। পলাশির যুদ্ধের পর যে সব ইংরেঙ্ যোদ্ধার কলিকাতা 
এবং চন্দননগরে ছিলেন ত।রা সবাই অন্থুস্থ হয়ে পড়েন। কাশিমবাজারে অবস্থিত ২৫* জন 

গোরা সিপাহির মধ্যে,২৪০ জনই সুস্থ ছিল।১৩৪ ১৭৬৮ গ্রস্টান্ে কলিকাতা কাউন্সিল স্থির 
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করেন যে অধিকসংখ্যক গোরা সৈন্যদের কাঁশিমবাঁজারে রাখা! হবে, কারণ কলিকাতা অত্যন্ত 

স্বাস্থ্যহানিকর ।৯৩৫ ১৮১ খ্রীস্টাবে ক্যাপ্টেন হাঁমিল্টন কাশিমবাঁজারকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর 

জায়গ| বলে লিখে গেছেন । তিনি কাশিমবাঁজারের উর্বর জমি এবং কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী 
অধিবাঁসীদের প্রশংস। করে গেছেন । কিন্ত ১৮০৭ গ্রীস্টাবে শ্রীমতি শেরউভ কাশিমবাঁজারকে 
অত্যন্ত গরম ও স্যাতর্সেতে, ঘেমো আলসেমিতে পূর্ণ বলে লিখেছেন। তার মতে 

গোঁট! দেখট। “মদ চোলাই করার পাত্রের মতো গরম” । ১৮২৭ খ্রীস্টাঝে কাশিমবাজার 

“ভিতরবঙ্গের একটি বড় ব্যবসায়ী শহর” বলে গণ্য হলেও পূর্বগৌরবের অনেকখানি তখন 
লুপ্তপ্রায় ।৯৩৬ বাংলার শিল্পের প্রাধান্যের মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর উংপন্নকারীদের নৈপুণ্য ও 
হাতের কাঁজের সৌকর্ধষ। সস্তা আমদানি এই শিল্পনিপুণতাঁকে চিরকালের মতো ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দিল । বাঁংলা-শিল্পকে ধার! পৃথিবীর বাঁজারে পরিচিত করেছিলেন, সেই কারিগরশ্রেণীর 

নিপুণত। শিল্প-উদ্যোগ হিসাবে সম্পুর্ণ বিনষ্ট হল। বেঁচ্টে থাকলেন ছুচারজন, ধার! কুটিরশিল্লের 
মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রেশঘের বুনন, সেই বালুচরী ছাপ ও স্থতার 

কাজ, সেই হস্তিদস্ত বা কাসা-পিতলের বানের শিল্পনর্মের নমুনার কাজ, ভূলে-যাওয়। স্বপ্নের 
মতো বর্তমান কালের সামনে তুলে ধরলেন। কিছ্। এগুলি স্থৃতি ছাড়া কিছু নয়। পুরান 
কালের পারিপাট্য বা! রঙের মাধুর্য বা বুননের এতিহ্ কিছুই এই নৃত্তন কালের শিল্পকর্মে থাকল 
না। তবু বর্তমান কাল তাই দেখেই মোহিত হুল। ছায়াকে বুকে তুলে নিয়ে কায়ার 

প্রতি অনাদরের প্রায়শ্চিত্ত করল। | 

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পৃথিবীও পান্টে গেছে । ইংরেজ কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন 
করে নৃতন আইনশৃঙ্খল। প্রবর্তন করে জোর কদমে দেশশাসন করছে । হেস্টিংস ১৭৭২ 
থেকে ১৭৮৫ পর্যস্ত গবন্নর পদে ও পরে গবর্নর জেনারেল পদদে অধিষ্ঠিত থেকে ইংরেজ 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করে দিয়ে গেছেন। লঙ কর্নৎয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন 
করে দেশে নৃতন জমিদারশ্রেণীর সট্টি করে গেছেন। নবাবের পাওনাদার থেকে নেমে 
এসে জগংশেঠ-বংশ সামান্ধ জমিদদারে রূপান্তরিত হয়েছে । বসার জায়গ। বা সম্মানে তার 

স্কান তখনও যদিও কাগজে কলমে নবাবের পরেই, কিন্তু এর! তখন খেলার নবাব, খেলার 

শেঠ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জগংশেঠ ইন্ত্রটাদকে বাড়ির গহনা বিক্রয় করতে দেখে যত না 
আশ্চর্য হতে হয়, তার থেকেও আশ্চর্য লাগে ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে ১২০০ টাঁকা 

মাসহারা গ্রহণ করাতে ।৯৩৭ নৃতন যুগে পুরান কালের বংশ এইভাবেই বাঁতিল হয়ে গেল। 
এযুগের লোক কান্তবাবু আট টাঁক মাসিক মাহিনায় ইংরেজ কুঠিতে ঢুকেছিলেন।৯৩৮ 
গবন্নর জেনারেলের বেনিয়ান হয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। ১২০০ সালে পৌষ মাসের 
শুরানবমীতে নব্বই বছর বয়সে তীর মৃত্যু হয় (ডিসেম্বর ১৭৪৩ )। মৃত্যুর সময় তার 
একমাজ্র সম্তান মহারাজা লোকনাথ রায়, নায়েব দেওয়ান বাহাছুরকে পাচ লক্ষ টাকা আয়ের 
সম্পত্তি এবং এক লক্ষ টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। অগৎশেঠ আর 
ফাস্তবাবু ছুই যুগের ছুই প্রতীক । ব্যবসায়ী বাংলার পতনের সঙ্গে জগংশেঠ-বংশের পতন। 
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জমিদারী বাংলার উত্থানের সঙ্গে কান্তবাবুর দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীতে রূপান্তর । ইংরেজ 
আমলের শুরু নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আইনের সাস্ত্রাজ্যবাঁদ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪০ 

খ্রীষ্টাব্দে নিজামৎবংশের হিচ্থু সাহেব খুনের দীয়ে গ্রেণ্ডার হলেন। এন্সাইন নষ্টন নামে 

এক ইংরেজ কাটোয়াতে এক হিন্দু রমণীর মৃত্যুর কারণ বিবেচিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 

হল।১৩৯ কাঁশিমবাঁজারে ই'রেজ কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ১৮৫৮-৬২ গ্রীষ্টাবের মধো 

বিক্রি করে দেওয়া হল।*৪০ 
কাশিমবাঁজারে সংস্কৃতশিক্ষার প্রচলন করলেন কান্তবাঁবুর পৌত্র রাঁজা হরিনাথ রায়। 

সময় ১৮২২ খ্রীস্টার্ষের পরে, কিন্তু ১৮৩০ শ্রীস্টাব্বের আগে। নিজে ন্যায়শান্ধে স্থপ্ডিত 
ছিলেন বলেই বিগ্ভার বিস্তারে তিনি অগ্রণী হন। কাশী থেকে কুষ্ণনাথ গ্যায়পঞ্চাননকে 

কাঁশিমবাঁজারে নিয়ে এসে তাঁর পরিচালনায় অনেকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কৃষ্ণনাঁথ 
ম্যায়পঞ্চানন ন্যায় ও স্থৃতি উভয় বিষয়েই শিক্ষাদান করতেন । নদিয়ায় ন্যায় পাঠ করার ফলে 
্যায়পঞ্চাননের পরিচালনায় চতুষ্পাঠীগুলি সর্দদা ছ* ত্র পরিপূর্ণ থাকত। দেশের নানা জায়গ! 
থেকে বিদ্যার্থীগণ কাঁশিমবাঁজারে সমবেত হতেন। ৪৯ ত্রাঙ্ষণগণ সাধারণত বামুনগাছাতে 

অবস্থান করতেন । ফলে এখানে ক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণগণ দুইভাগে বিভক্ত হলেন। 

ব্যাসপুর শৈব আরাধনা ও চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ব্যাসপুরের শিবমন্দির ত২কা'লীন 

যুগের মন্দিরশিল্পের অপূর্ধ নিদর্শন । শিক্ষাবিস্তারে রাজ হরিনাথের বিশেষ মনোযোগ 
ছিল। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তার কুড়ি হাজার টাকা দান উল্লেখ- 

যোগ্য ।৯৪২ 

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্বের ১ নভেম্বর সৈদাবাদে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন হয়। 
সম্ভবত মুশিদাবাদে এটি প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় । বিদ্যোত্সাহী রাজ] হরিনাথ রায় ঈশ্বর- 

প্রাপ্ত হলেও সার পঞ্চদশব্াঁয় পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের বদান্ততার কথ৷ সংবাদপত্রে মুক্তকে 

স্বীকৃত হয়েছে। স্টয়ার্ট সাহেব এই বিগ্ালয়ের অধ্যক্ষ নিষুক্ত হন।১৪৩ 

ব্যবসায়ী কাশিমবাজীর ১৮৪১ খ্রীস্টাবেও জীবস্ত ছিল। তখনও রেশম, স্থতি কাপড়, 

সোর1, চিনি ও নীলের ব্যবসায় চলছে । চাঁল যা উৎপন্ন হয় তা নদীপথে বিহারে পাঠিয়ে 

দ্েওয়। হয়। স্থলপথেও চাল উত্তরপশ্চিমের প্রদেশগুলিতে রপ্তানি হত। মুশিদাবাদে 

তখনও প্রচুর পরিমাণে ধান, নীল, সরষে, তিমি, মটরের ডাল ও তুত উৎপন্ন হচ্ছে। 

নীল চাষ কায়েমী হয়েছে জঙ্গিপুরে ও কালিগঞ্জে, উৎপন্ন নীলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫** ও 

২০০০ মন। জঙ্গীপুর ঘাঁটে টোল আদায়ের পরিমাণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০০ টাক! থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪১ খ্রীস্টাবে হল দেড় লক্ষ টাকা 1১৯৪৪ 

কাঁশিমবাজারের অবনতির জন্য প্রকৃতিও উৎকন্টিত হয়ে উঠেছিল । যে নদীর বাঁক 
কাশিমবাজারের উন্নতির প্রধান সহায়, বন্দর কাঁশিমবাজ্জার স্তির কারপ, সেই বাক থেকে 
নদী সরে গেল। সপ্তগ্রাম বন্দর যেমন কুৎসিত গ্রামে রূপাস্তরিত হয়েছে, গৌড়ের প্রাধান্য ৯৪৫ 

ও শাস্তিপুরের সৌন্দর্য যেমন অবলুপ্ধ হয়েছে, নদীর চঞ্চল] গতি কাশিমবাজারের পতনে ও সহায়ক 
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হল। নদীর গতির মধ্যেই ধ্ব'সের নিশানা ছিল । প্রায় ৯* ডিগ্রির বাক নিয়ে দক্ষিণমুখী 
নদী যখন দক্ষিণপূর্ব প্রবাহে অশ্বঙ্কুরমুখে প্রবেশ করত তখনই পলিমাটি বাকের মুখে জম! 
করত। ক্রমে বর্ধার উত্তাল তরঙ্গে বয়ে আন! পলিমাটির পাহীড় ভেদ করে শীতের ক্ষীণশক্তি 

নদীর গতি ক্ষীণতর হয়ে এল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাবে ফেব্রুয়ারি মাসে বানিয়ার ও 

টেভানিয়ার স্থতি শহরে পৌচ্বার পর, বাণিকার জলপথের অস্থবিধার জন্য স্থলপথে কাঁশিম- 
বাঙ্জারে উপনীত হন। টেভানিয়ার এই বাঁকটিকে ক্ষুত্র খাল” বলে অভিহিত্ত করেছেন। 
হেজেল ১১৮৬ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে মহুল! পর্যস্ত এসে স্থলপথে কাঁশিমবাজারে আসেন 1৯৪৬ 

হলওয়েল পলাশির যুদ্ধের পর জলাভাবে বজরা ত্যাগ করে একটি ছোট নৌকায় কাশিমবাজারে 

উপনীত হন ১৪৭ বর্ষায় বন্যা ও শীতে জলাভাব ক্রমে নিয়মিত রূপ নিল। কুঠিরক্ষার 
জন্য ইংরেজ ও ফরাপী কুঠিয়ালগণ ' বর্ধাকালে নানা উপায় অবলম্বন করতেন। কলিকাতা 
গেছেটে ১৭৮৫ খ্রীপ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর কাশিমবাঙ্জারে এক বন্তাপ্লাবনের কথা লিপিবদ্ধ 

আছে। সমস্ত শহর সম্পূর্ণদূপে জলমগ্ন হয়। জল সরে যাঁবার পর ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী গ্লেগের 

আক্রমণে শহর শূন্য হয়ে যাঁয়। ১৭৮৭ খ্রীপ্টাব্দে ফাশিমবাঁজার নদীতে এক সাইক্লোনের 
খবর কলিকাতা গেজেটে উল্লেখিত হয়েছে । এই ঝড়ে মেজর ডান ও তাঁর স্বী জলে ডুবে 

মারা ান। এবারও জল কাশিমবাঙ্জারের বসত অঞ্চলকে ডুবিয়ে দিল।৯৪৮ নিয়মিত 
বাড়ি পড়ে যেতে লাগল এবং অধিবাসীর! পলায়ন শুরু করল। বন্যার শেষে মড়ক এমন 
দুদাস্ত আকার ধারণ করল যে মৃতদেহ সৎকাঁর করা দুরূহ কাধ হয়ে দড়াল। কাজেই 
অনেকে নদীর জলে শকটপূর্ণ মৃতদেহগুলি ফেলে দিতে লাগলেন। ফলে জল দূষিত হয়ে 
উঠল । সেই জল ব্যবহারে রোগের প্রসার বৃদ্ধি হল।৯৪৯ কাশিমবাঁজার ক্রমে জনশূন্য 
হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই কাশিমবাজার জঙ্গল ও বন্যজন্ততে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। 
১৮০২ শ্রীস্টাব্ধে লর্ড ভেলেন্সিয়া লিখেছেন যে কাশিমবাঁজারে বাঘের উপদ্রবে অস্থির হয়ে 
প্রতি বাঘ মারার জন্য কোম্পানি দশ টাঁক৷ করে পুরস্কার দেবার কথ! ঘোষণা করলেন ।১৫০ 

কাশিমবাঁজারের পরিপূর্ণ ধ্বসের জন্ত কোম্পানির পূর্তবিভাগ অনেকখানি দায়ী । পদ্মা 
যেখানে ভাগীরথীর থেকে পৃথক পথে প্রবাহিত, সেই মুখে ছিল যুগাস্তের পলিমাটি। 
ভাগীরথীর বা কাশিমবাজার নদীর প্রবাহ উন্নত করার জন্য ১৮১৩ খ্রীন্টাব্দে খননকার্য শুরু হল। 

পলিমাটির জঞ্ালমুক্ত নবীন নর্দী আনন্দপ্রবাহে ছুটে চলে। কাশিমবাঁজারে ঢোকার বাঁকে 
ন। গিয়ে নবযৌবনা নদী সোজা ছুটে চলে মুশিদাবাদ শহরের ওপর দিয়ে। ভেজে পড়ে 
মুশিদকুলী খাঁর নবাঁববাড়ি, ভেসে যায় সিরাঁজদৌক্লার সাধের হীরাঝিল। পলি ও বালিতে 

' নদীর যাআপথ এত উচু হয়ে উঠেছিল যে নৃতন খাতে প্রবাহের জন্য নদীকে নৃতন পথ কাটতে 
হল। ভেজে পড়ল জগৎশেঠের টাকশাল, রাজ। রাজবল্লভের প্রাসাদ। ফরাসী কুঠির ওপর 
দিয়ে হল নৃতন নদীর পথ। নূতন যুগে নদী যুগধর্ম মেনে চলল। কাখিমবাজার নদী 
আর কাশিমবাজার দিয়ে প্রবাহিত হল না। কাশিমবাজারে অবরুদ্ধ নদী ক্রমে এক বৃহৎ 
জলাশয়ে রূপাস্তরিত হয়ে কাটিগঙ্গ৷ আখ্যা পেল। বাঁকের বহির্গমন মুখে ব1 অশ্বস্ষুরারুতির 



খ্যা ২ বন্দর কাশিমবাজার ১২৯ 

শেষ অংশে পূর্তবিভাগ “সফি গেট” বানিয়ে প্রতি বর্ষায় কাঁটিগঙ্গাকে স্দীবিত করতেন। 
১৮৩৯ খ্রীস্টান এই গতিপরিবর্তন সম্পূর্ণ হল। কাশিমবাঁজারের নদী ভাগীরথী নামে পদ্মা 
থেকে জলঙ্গী পর্যস্ত প্রায় সোজাস্জি প্রবাহিত হল। বন্দর কাশিমবাজারকে পুন্জবিত 
করার শেষ চেষ্টা করলেন কাস্তবাবুর প্রপৌত্র রাঁজ৷ কৃষ্ণনাথ রায়। কাঁশিমবাঁজার ও 
লগ্ডনের মধ্যে বাম্পীয় জাহাজ চালাবার পরিকল্পনা ১৮৩৯ শ্রীস্টাবের ১৫ জুন প্রচারিত 
হল।১৫৯ কিন্তু, পরিকল্পনা কাঁজে পরিণত হল না। কৃষ্নাথ ১৮৪৪ গ্রীস্টান্বের ৩১ 
অক্টোবর কলিকাতায় আত্মঘাতী হলেন ।৯৫২ একদা কাঁশিমবাজারের উপনগরী টসদাবাঁদ, 
ফরাঁসভাঙ্গী, কাঁলিকাপুর, বাঁমুনগাঁছ', ভাটপাঁড়। ও চুনাখালি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গ্রামে 
পরিণত হল। বন্দর কাশিমবাজার লুপ্ত হল। ধ্বংস হয়ে গেল “অগণ্য অদ্রালিক পরিপূর্ণ 
কাশিমবাঁজার' । যে শহর বিদেশী পর্যটকদের অবাক করে দিত, যেখানে হার পরস্পর 
সংলগ্ন গগনম্পর্শী অট্রালিকারাঁজির জন্য রাজপথে স্র্ধীলোক প্রবেশ করিতে পারিত না, ছুই 
তিন ক্রোশ ব্যাপিনী মৌধমালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে গতায়াত করিতে পারিত, 
তাহ। এক্ষণে আরবের উপন্যাস বলিয়! বোধ হয়” 1১৫৩ “এক্ষণে ইহার অধিকাংশ বাস্তবাটি 
জনশৃহ্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় পতিত হুইয়া রহিয়াছে এবং সেই সকল উৎসারিত গৃহের ইষ্টকাদি 
মশলা লইয়া! অনেকে অপরাপর স্থানে গৃহনির্যাণ করিতেছে 1১৫৪ কেবল আছে কতকগুলি 
ভগ্ন মন্দির, আর্মেনীয় গির্জা, ইংরেজ আর ওলন্দীজদের সমাধিস্থল আর জাহাজে আরোহণ ও 
অবতরণের উচু পাকা মঞ্চ। এই মঞ্চ তৈরী হবার সময় ১৭১৮ খ্রীস্টা্ব। বন্ঠার ভয়ে নদীর 
জলের সাধারণ সীমা থেকে ৬* ফুট উচু করে এই মঞ্চ তৈরী করা হয়। ৪০০ ফুট লম্বা ভাল 
ইটের পাক। দেয়াল তুলে নদীর পাঁড় বাধান ও মঞ্চটিকে মজবুত করা হল। আজও দুই দিকের 
সুন্দর বৃহৎ সোপানশ্রেণী সকলের প্রশংসা! লাভ করে । এই সমস্ত কাঙ্গ শেষ করতে খরচ 
পড়ে ৩*০* টাকা । এই ব্যয়ের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি দেন মাত্র ২৫* টাকা । বাকি 

খরচ কাঁশিমবাঁজারের ব্যবসায়ীকুল চাদা করে বহন করে ।৯৫৫ বর্তমানে চতুরদিকের জমির 

মাঝখানে এই মঞ্চখানি বিস্ময় ও প্রশ্নের স্যট্টি করে। নদীর সন্মেহ সংস্পর্শ বন্যার সময়েও 
লাভ কর! সহজ হয় না । বিরাট এক পরিহাসের মতো মহাজনটুলির পাথরের রাস্তা আজও 

বেঁচে রয়েছে, কিন্তু সদাচঞ্চল বাণিজ্যকেন্দ্রের চিহ্মাত্র নাই । মহাঁপরাক্রাস্ত ইংরেজ কোম্পানির 
কুঠি অবলুপ্ত, অন্ান্ বাঁড়িগুলিও অদৃশ্ট হবার পথিক। বগির হাঙ্গামার সময় যে মধুগড় 

পুদ্ধরিণীতে ব্যবসায়ীরা তাদের ধনসম্প্দ লুকিয়ে রেখেছিলেন, আজ তা প্রায় জলহীন এক 

পকপন্থল, আর কাশিমবাজার এক প্রয়োজনহীন লৌন্দর্যহীন বিস্বত গগুগ্রাম। মানুষের 
অহঙ্কার কালের গতির কাছে যে কতো তুচ্ছ কাশিমবাজ্জার তার এক অপূর্ব উদদাহরণ। 
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পরিশিষ্ট _২ 

কাশিমবাজারের সমাধির বিবরণ 

কাশিমবাজারে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সমাধিক্ষেত্র পৃথক । ফরাসী সমাধিক্ষেত্রে 
গঙ্গার গর্ভে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্রত্বয় আজও আছে। মেরামত ও দেখাশোনার 
অভাবে ছুইটি জায়গারই অবস্থা শোচনীয় । গাছের ডাল পড়ে অথব! অন্যান্য প্রারুতিক ছুর্ধোগে 
বু সমাধি ভগ্ন। জঙ্গলসমাকীর্ণ হওয়ায় গাছের শেকড় ঢুকে বহু সমাধি নষ্ট করে দিয়েছে । 

দিনে এগুলি গবাদি পশুর বিচরণস্থল, রাত্রে দুক্কৃতকারীদের আস্তানা এবং সন্ব)ায় অসামাজিক 

ক্রিয়াকলাপের উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ । সমাধির বহু পাঁথর চুরি হয়ে গিয়েছে । সমাধির গেট 
গ্রতিবারই অদৃশ্ত হয়। এমন কি কোন সমাধিতে ফুল বা ফুলদানী দেওয়ামাত্র চুরি হয়ে 
ঘায়। প্রকৃতই এই সমাধিস্থানগুলি পরিত্যক্ত । 

পরপৃষ্ঠায় কালাহ্গক্রমিক সুচী দেওয়া হল। 



সংখ্যা ২ বন্দর কাশিমবাজার ১৩৭ 

ইংরেজদের সমাধিগ্থল। 

মুশিদাবাদের ইতিহাসে আঠারটি সমাধির কথা লিপিবদ্ধ আছে। এখন সর্ববমেত 
সতেরটি সমাধি বর্তমান। তার মধ্যে পাঁচটির উচ্চতা পনের থেকে কুড়ি ফিটের মধ্যে । 

দুটিতে সমাধিফলকের চিহু নাই, মন্য তিনটি সমাধি চার্লল ক্রমলাইন, জন পীক ও লাইয়ন 
প্রেগারের ৷ হেহ্টিংসসাহেবের প্রথম স্ত্রী ও কন্ঠার হুন্দর সমাধিটি কিছুদিন হল সম্পূর্ণরূপে 
গাছের ভাল পড়ে নই হয়ে গিয়েছে । ছবি ছাড়া হেষ্টিংস-বণিতার সমাধির সৌন্দর্য আক 
জানতে পারা কঠিন। বর্তমানে মাত্র আটটি সমাধির ফলক আছে। 
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কতকগুলি কারুকার্ধচিত সমাধি আছে । মাঝখানের বড় স্তম্তটির কারুকার্য অপূর্ব। 
অনেকে এটি জোসেফ বার্ট 09520%, 8:9150)-র সমাধি বলে সন্দেহ করেন । কাশিমবাজার 

কুঠির প্রধান বা ১৭৯* খ্রীন্টান্দে পরলোকগমন করেন। ডেভিড আ্যান্সট্রাথার 0921৫ 
£505086081) ও সার! ম্যাটক (38191 2100০০)-এর সমাধির কথা নিখিলনাথ রায়ের 

মুশিদ্াবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে । রাক্স মহাশয় ১৯০২ গ্রীন্টাব্বের আগে যখন এই 
সমাধিস্বান দেখেন তখন সম্ভবত এই ফলকছুটি ছিল। ডেভিভ আ্যান্দই্রাথর কাশিমবাঙ্গারে 
একদা! স্থবিখ্যাত ফেলিসিটি হলের ছে০110155 7911) ৃষ্টিকর্তা। এই ফেলিসিটি হল 

কোম্পানির কর্মচারীদের জমায়েত হবার আসর ছিল। সম্ভবত এই ভবনটি আজও বিগ্যমান 

কিন্ত পরিচয়লুগ্ত হওয়ায় অপরিচিত। সারা ম্যাটক হ্বিখ্যাত রাঙ্নৈতিক হামভেনের 
(7575067) নাতনী কিনা নিখিলনাথ রায় আলোচনা! করেছেন। অ্যান্সট্রাথার ১৭৮৫ 

খ্ীস্টাবে ও শ্রীমতি ম্যাটক ১৭৮৮ গ্স্টান্দে সমাধিস্থ হন। এ ছাড়া মালদহকুঠির অধ্যক্ষের 
সী শ্রীমতি গ্রে ও মেরী চাল এডাম্স ও তাহার পুব্রকন্তাগণের সমাধির কথা বণিত হয়েছে। 
সমাধি প্রত্তরের তারিখ যথাক্রমে ১৭৩৭ এ্রস্টাৰ ও ১৭৪১ গ্রস্টা্দ উল্লিখিত হয়েছে । 

৮ | 



১৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র 

২৮৬৯ শ্রীস্টাবে ক্যাপ্টেন গ্য।সট্রেল ১৭টি সমাধিবেদী দেখার কথা লিখেছেন । ১৯০২ 
শ্রীস্টাবে নিখিলনাথ রায় ২২টি সমাঁধিবেদী দেখেছেন। বর্তমানেও (১৯৬৯ শ্রী) ২২টি সমাধি- 
বেদী আছে। সম্ভবত ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল জঙ্গল ও ময়লার জন্য পাঁচটি নীচু সমাধিবেদী 
দেখতে পাননি । বর্তমানে মাত্র পাঁচটি সমাধি ফলক রয়েছে । 

১) 1021)161 ৬০1) 1061 009]--16 195 172] (00700 9126--139" ৮9১23) 
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আর্মেনীয় সমাধিক্ষেত্র ॥ 
দীর্ঘদিনের অনাদরের পর ১৯৬২ শ্রীস্টাবে আর্মেনীয়ান সমাজ কর্তৃক সুসংরক্ষিত। 

মাত্র একটি সমাধিম্তস্তের পরিচয় পাওয়। যায়। 
১ 70917921521) 99120086 ৬৪401 190 ৫160. 0113 0০6. 1827 

(60818061 0: 076 4১102101210 00119£6 11) 08108009). 

পরিশিষ্ট--৩ 

_ কুটিরশিল্প (বর্তমানকালের ) 
১। কাসা-পিতলের বাসন তৈরী-_খাগড়া 

২। হৃস্তিদস্তের কারুকার্য--বহরমপুর ও খাঁগড়া 

৩। রেশমের শাড়ী ও খান-_বিষুপুর, সৈদাবাদ ইত্যাদি 
৪। বাতিল রেশম হতে--মটকা।, তসর, গরদ ও ছাঁলের 

কাপড় তৈরী-_বিষুপুর, সৈদাবাদ ইত্যাদি 
৫€। পোঁড়। ও কাচামাটির যুতি তৈরী--বহরমপুর, খাগড়া সৈদাবাদ। 

৬। িষ্টাঙ্গ তৈরী-( বিশেষ ছানাবড়া ও | 

ওসগয়ালী মিষ্ট )-_খাগড়া, সৈদাবাদ ও আজিমগঞ্জ। 



সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 
নর্স ৭৪ ॥ সংখ) ৩ 

সূচীপত্র 

রবি দত্ত £ বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ॥ ন্ুুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 

কলিকাতা ৬ 





সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 
বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৩ 

১৩৭৪ 

রবি দত্ত ৪ বিস্তৃত কবি-অন্নবাদক 
স্থনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 

এক 
রবি দত্ত বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি বিস্বত নাম। ভাঁষাপণিক আচার্য 

হরিনাথ দে বিষয়ক গবেষণাঁকালে আমি রবি দত্তের কার্ধাবলীর সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে 
থাকি এবং যথানিয়মে তার রচনাবলী আমাকে আকুষ্ট করে। কিন্তু তাৎক্ষণিকে বিষয়ান্তরে 
যাওয়ার উপায়াস্তর না থাকায় আমি বিরত থাঁকি। কিন্তু সামান্য কিছুকাল পরেই এক 
আকস্মিক আবিষার আমাকে যুগপৎ ভাবিত ও উত্তেজিত করে তোলে । বলা চলে, এটি 
প্রায় একটি মহাদেশ আবিষ্কার_রবি দত্তের গ্রশ্থাগার।১ গ্রস্থাগারে ঢুকে আমার মতো 
অনেকেরই মনে হওয়া! অস্বাভাবিক নয় যে এই অমূল্য সম্পদ এখানে লোকচস্কুর অন্তরালে 
অনাদরে আত্মগোপন করে আছে কেন? এ বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন 
করলে জবাব মিলবে, গ্রস্থাগারটির মালিক রবি দত্ত তাদের স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। 
তিনি স্বেচ্ছায় তাঁদের স্কুলকে এই গ্রস্থাগারটি উপহার দিয়ে গেছেন। গ্রন্থাগারটি কয়েক শত 
বহুমূল্য পুস্তকের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ । এই মংগ্রহে আছে--পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান 
ভাঁষায় লিখিত ব্যাকরণ ) ভাষাঁতত্ব মূলক বহু মূল্যবান রচনা বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসের 
নানাবিধ মৌল গবেষণা ইত্যার্দি আরও কত কি। রবি দত্ত-সংগ্রহের কয়েকটি গ্রন্থের 
নামোল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য ঃ 

১,000100615100 02221 : 159. 110599, 01208. 4009, 

২, ২, 9, 00285 :7071)2 102110 [0181609, 

৩, 4১005 106 2 ৬ 61£15101762055 ৬/ 9০1021008০1 061 [1700860002715- 

০1801 908,০10, 

৪, 09018 8011)161 : 31001501155 061 [1100-4১11561961) 10171101081, 

৫, 35008632100) : 4১00086. 07810107215 06076: 187898865 ০৫ 0১6 

(00156160100 11050010010185, 

. ১ সবচেয়ে কৌতুকাবহ ব্যাপার হল এই মহার্ঘ সগ্রহটির অনতিন্ধ আজও বরানগরেৰ একটি পুরনো! মলে বর্তমান 
'বরানগর ভিক্টোরিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্বালয়'-এ এই ধরনের সংগ্রহের কদর কতখানি হতে পারে সে বিষয়ে কোনরপ 
মন্তব্য নিষ্্রয়োজন। 
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৬. 45 52000616 (0181106 : [7010611 09055568. 0186০০ ০ 1/201)6, 

৭, 18£661051066 : [49 0010109018 41 1021)05 4১116171011, 

৮৮ 05 91: 001517)91 52109100676য05 02 00০ 00181 2150 [71901 0: 

07০ 0০01916 ০0: 117019. 

আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত জাড্যের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে 
গেলে অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ কবি-অহ্নবাদক রবি দত্তের বিষয়টি উপস্থিত 
করা চলে। বিশ্বভাষাপথিক আচার্য হরিনাথ দের পর এদেশে বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসেবে 
রবি দত্বের নামটি ন্মর্তব্য। শুধুমাত্র ভাষাবিদ্ হিসেবেই নয়, আরও অনেক বিষয়ে এই ছুই 
পণ্ডিতের মধ্যে আশ্চর্য সব মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাবতে ভারি অবাঁক লাগে মাত্র 

চৌনত্রিশ বছর বয়সে এই ছুই অযূল্য জীবন নিঃশেধিত হয়ে গেলেও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে 
ঘথাযথ ভাষাস্তরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে সপ্রশ্তিষ্ঠিত করার গুরুভার দায়িত্ব তারা 
যথার্থ ই অন্থভব করেছিলেন ।৯ 

বতদূর জানা যায়, প্রথমবার ( ১৯০৪ খ্বী) ইংলগ্ডে গিয়ে রবি দত্ত এক প্রেমে ব্যর্থ হন। 

তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে যান ১৯১৩ গ্রীস্টাব্ধে। এই স্বাত্রার উদ্দেস্ঠয খুব স্পষ্ট ছিল না। ওই 
বছরের ৪ জুন এমিলি জর্জেনা আযাট্কিন্সন্ নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে তিনি স্বদেশে 
ফিরে এলেন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই তার মার্নসিক অপ্রকৃতিস্থতার কিছু কিছু লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে অবশ্ত তার নিকটতম আত্ীক্স-স্বজনও খুব স্থির নিশ্চয় ছিলেন না। 
থে অস্তমূখিনতা। এই ধরনের মানুষের পক্ষে শ্বাভাবিক এই অপ্রকুতিস্থতা তারই নামাস্তর 
ছিসেবে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু একটি নিদারুণ মানসিক ছুর্যোগে যে রবি দত্ত চুণ- 
বিচূ্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই দুর্যোগে প্রথম গুঁড়িয়ে গেল তার 
দ্াম্পত্যজীবন। তথাকথিত হুহৃদ্বর্গের সৎ পরামর্শ অনুযায়ী তার স্ত্রীকে ইংলগ্ডে পাঠিয়ে 
দেওয়া হল। এই ছুমিবার বিচ্ছেদ রবি দত্তের শোঁকাবহ পরিণতিকে হয়তো আরও ত্বরান্বিত 

করে। এমিলি কিন্ত রবি দত্তকে ভুলতে পারলেন না । ইংলগড থেকে চিঠিতে তাকে নিজের 

কাছে চলে আসার আকুল আহ্বান তিনি জানান । রবি দত্তের তখন যা শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে আর যোজন যোঁজন লবণ সমুদ্র অতিক্রম করে প্রিয়তম পত্বীর 
সা্গিধ্যে নতুন আমু, স্বাস্থ্য ও সুখ অর্জন করা সম্ভব ছিল না। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত হাম্লেটের 
মতো তিনি শুধু বারবার এমিলিকে তাঁর কাছে ফিরে আসার হাতছানি দিয়ে চলেছিলেন। 
কিন্ত গ্রথম বিশ্বযুদ্ধের গ্রচণ্ড তাবে দুজনেই দুজনের আহ্বানে সক্রিয় সাড়া দিতে শেষ পর্যস্ত 
অপারগ হলেন ।২ | 

১ আচার্য হরিনাথ দের সঙ্গে রবি দত্তের সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত পরিচযও ছিল। কেনন! ছুজনের মধ্যে অনুবাদ প্রসঙ্গে 
পত্রাদি বিনিময় হত। হরিনাধের মাতৃসপু শৈলেক্রমাধ মিত্রের মুখে শুনেছি হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন 
রবি দত্ত ভার ফরামীসে লেখা কবিত! ও অনুযাদ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইতেন ।. 

২ রবি ঘত্বের মৃত্যুর অনেককাল পরেও তার স্বজনদের সঙ্গে এমিলির পত্রবিনিময় ছিল অধ্যাহত। রবি ধত্তের 
তাগিনের অমিয় বন্থকে লেখা এমিলির যে সব চিঠি দেখায় সৌস্তাগ্য আমার হয়েছে ( অমিরবাবুর স্ত্রী গ্রলীলা ধনুর 
সহযোগিতার ) তাতে এই ইংরেজ রমণীর সহ্বয়তার স্থাক্ষয সুস্পষ্ট । 



সংখ্যা ৩ রবি দত্ত £ বিস্বৃত কবি-অনুবাদক ১৪১ 

রবি দত্তের উদ্ধায় মনোরাজ্যে অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে । সীমাহীন অন্তর্দাহ, 
অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য, সংশয়, শঙ্ব।, নির্বেদ, একদা অতি পরিশীলিত চেতন আর অবাক্ত 
অবচেতনের রক্ধে রন্ষে অমোঘ নির্মস্থনের পুষ্কীভূত প্রতিক্রিয়া রাশি মৃত্যুমুখিনতার ইঙ্গিত 
দিতে থাকে । প্রথম যৌবনের আবিশ্ব জ্ঞানাভ্য।স জীবন-জিজ্ঞাসার উজ্জ্লতম সব উপলব্ধি 
ক্রমেই নিরবচ্ছিন্ন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আঁসছিল। মগ্রচেতনার অন্ধকারে অকম্মাং 
আস্মোথ্ঘাটনের আতঙ্কিত নীল নীল বিদ্যুৎ সামগ্রিক অস্তিত্বের এক মৌল, অস্পষ্ট ছায়ামক্্ী 
সর্বনাশ দাবি করতে শুরু করে। কিংবা হয়তো! বা মসিও তেস্তের মতো শৃন্ত থেকে 
নযান্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বা এক অবচেতনা থেকে আর এক অবচেতনায় পৌছনোর 
প্রস্তুতিতে ক্লাস্তচৈতন্ বন্নাহীন হয়ে গেল। প্রজ্ঞার শ্রদ্ধ আলোকে অথবা বীভৎস এক ঝলকে 
জীবনের সমগ্র যোগফলকে বুঝি বা কোনও এক মৌহৃতিক স্তব্ধতায় চৈতন্যে ধারণ করতে 
চেয়ে এই জীবন, এই রবি দত্ত নিজেকে হারিয়ে ফেললেন নিজেরই হাতে । তখন তার বয়স 
মাত্র চৌন্রিশ। রবি দত্তের 721691, পোঁল্ ভালেরির ভাষাতেই দেওয়া চলে £ 
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দুই 
১৮৮৩ গ্রস্টাব্দের ১ অক্টোবর কলকাতায় মাতামহ উপেন্দ্রনাঁথ মিত্রের বাঁড়িতে (৫ শঙ্কর 

ঘাঁষ লেন ) রবি দত্তের জন্ম। দত্ত পরিবারের আদিবাস ছিল হাটখোলায়। রবি দত্বের 

ন্মের অনেককাল স্বাগে হাঁটখোলার বাস তাদের ছিন্ন হয়। রবি দত্তের পিতামহ 

চাশীনাঁথ দত্তই সম্ভবতঃ হাটখোল! থেকে বরানগরে গিয়ে প্রথম বসবাস শুরু করেন।২ 

একত্রিশ বছর বয়সে রবি দত্তের পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৭ এী)। 

বং পরের বছরেই নরেশনন্দিনী পাঁচটি পুত্রকন্ঠাকে রেখে স্বামী-অন্গগামিনী হন 

৯ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রী)। পিতামহের তত্বাবধানে কিছুকাল কাটিয়ে রবি দত্ত ও অন্ঠান্ত 

টাইবোনেরা! মাতুলালয়ে এলেন.। রবি দৃত্বের মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন প্রখ্যাত 

মাইনজ। আর মাতামহী ক্ষেমদাহ্ন্দরী হলেন কোন্নগরের স্বনামধন্ত শিবচন্দ্র দেবের বন্তা । 

হৃদয় মাতামহ ও মহীক্সসী মাতামহীর ন্ষেহচ্ছায়ায় রবি দত্তের কৈশোর ও যৌবন কাটে। 

১ পঙ্ক্রিবিস্ঠাস লেখকের | 
২ রৰি দত্তের মৃত্যুর পর বরানগরে তার পিতামহের প্রকাও বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। অবস্ঠ ওই বাড়িটির সামনের 

শস্ত পথটি কাশীনাথ দত্তের নামেই পরিচিত । 
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মেট্রোপলিটন্ ইন্ছ্টিটিউশনে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) রবি দত্তের শিক্ষারস্ত। 
১৮৯৯ খ্ীন্টাবে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স্ পাস করেন।১ এই পরীক্ষায় তিনি একটি 
স্কলারশিপও লাভ করেছিলেন ।২ এন্ট্রান্স্ পরীক্ষার পর তিনি জেন্র্যাল্ আযাসেম্রিজ 
ইন্্টিটিউশনে ( অধুন! স্কটিশ চার্চ কলেজ ) এফ. এ. ক্লাসে ভি হন। এবং ১৯০১ ত্রীস্টা্ে 
এফ. এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। মানের ক্রমানুসারে তার নাম পনের 

জনের পরে দেখা যায়। এই পরীক্ষায় ভাষাঁসমূহে তিনি ভাফ. স্কলারশিপ লাভ করেন।৩ 
সংস্কতে 001,965 715৪ ছাড়াও তিনি এই পরীক্ষায় একটি সাধারণ স্কলারশিপ পান।ঃ 

এফ. এ. পরীক্ষায় সফলতার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসে ভর্তি 

হলেন । ১৯০৩ গ্রীস্টাবে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তিনি যথাক্রমে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে বা বিভাগে দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ স্থান লাভ করলেন। প্রসঙ্গত: বলা যায়, 
সংস্কত অনার্সে এ-বছরে কোনও ছাত্রই শ্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি ।৫ 
সংস্কত অনার্সে নৈপুণ্যের জন্যে রবি দত্ত প্রসঙ্জাকুমার সর্বাধিকারী হ্বর্ণ পদক পান।* 
তাছাড়। তিনি একটি গ্র্যাজুয়েট স্বলারশিপও লাভ করেন।৭ এবং এই বছরেই প্রাইভেট 

ছাক্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের সংস্কৃত “এ” গ্রপে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি দ্বিতীয় 

শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন । এই পরীক্ষাতেও কোনও প্রার্থী প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হননি ।৮ 

কলকাতার প্রেমিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এম, প্রোথেরো৷ একটি প্রশংসাপত্রে রবি দত্ত 
সম্পর্কে লিখেছেন (১০ আগন্ট ১৯০৪ গ্রী) £ “০ ০০27015060 15 1. 4. 16068165 1 
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মজার ঘটনা ঘটে । রবি দত্ত ইংলগ্ডে যাওয়ার তীব্র বাসনা প্রকাশ করেন। তার ইচ্ছে 
কেমৃত্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্য পড়ার। ন্েহশীল তত্বাবধায়কের কিন্ত 
সেকথা শুনতে নারাজ । বিশেষতঃ মাতামহী তো তার পরম আদরের নাতিটিকে বিলেতে 

যেতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কেননা তাঁদের বড় ছেলে (ব্যারিস্টার হেমেন্দ্রনাথ 

মিত্র) বিলেতে গিয়ে "মেম* (এক ফরাসী মহিলা ) বিয়ে করেন। এই সব বিচিত্র আশঙ্কায় 
কোন মতেই নাঁতিকে তিনি আর ওই “মেম'-অধ্যুসিত দূরদেশে পাঠাতে রাজী হচ্ছিলেন না। 
রৰি দত্ত খুব মনমর] হয়ে পড়লেন । অবশ্য শেষ পর্যস্ত তার ইংলগ্ডে যাঁওয়! সম্ভব হল। 

১76 0011/862 0765516%/ 0016100? 1900. 

২ রবি দত্ত লিখিত তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণী থেকে এই তথ্য দেওয়া হল। 
৩7796 02108660, 07606158562 001615005 1903. 

৪ রবি-দৃত্ত লিখিত তীর শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণীই হল এই তথ্যাদির উৎসমুখ। 
৫ 2716 0500886 05৮5875$62 0876502% 1904. 

৬ 176880869 0০71676 057/6018 701876 195৮, (0819086৬ 1956, 

৭ রবি দত্ত লিখিত তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবরণী থেকে এই তথ্যটি দেওয়া হল।- 
৮ নাডিও 0816460 07$65868 05167571904. 

৯ পরিশিষ্ট ষ্টব্য। 



সংখ্যা ৩ রবি দত্ত £ বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ১৪৩ 

১৯০৪ খ্রীস্টাবে রবি দত্ত ইংলগু যাত্রা করেন। ইংলগ্ডে যাওয়ার আগে একদা তিনি 

ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন। যদদচ এই সঙ্গল্প বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে 
পারেনি। ইংলগ্ডে গিয়ে তিনি প্রথমে কেম্ত্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯০৬ 

স্টান্দে কেম্ত্রিজের দুরূহ পরীক্ষা মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্-এ তিনি তৃতীয় 

প্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন ।১ * রবি দত্তের শিক্ষাসংক্রান্ত যথাষথ তথ্যাদি সংগ্রহের জন্তে আমি 

কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখি। কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্ভালয় 
কর্তৃপক্ষ ১৬ অক্টোবর ১৯৬৯ গ্রীস্টাব্ের এক চিঠিতে ( 8. 1512724 ) আমাকে জানান £ 

“[া) 12915 00 5০৮ 126০1 0: 13 00000190011] 00791100177 1]. [২0111017 

90) 102059, 08006 17060 151061002 26 0০1)1150 0011956 11) 010০ 70101170177775 

[0ো77) 1904 25 21 £১0119060 00001000017 0100 [0101৮015105 01 08100002. 

ন০ 29 017,060. 11) 0102 01110 01055 11) 0) 7৮০৭1০৮91 2170 1$10900117 

[.07509£65 "[10095 1) 1906 2100 2.017010050 60 017০ 73, 4. 081০০ 0 

19 10152 ০৫6 686 5০91, [7০ 0:9০ 0০ 01১৩ 1৬. 4. ৫০6:০০ 0 3 

০002: 1910. দ্র0: 1000101020101) 010 1]. 10009500161 2001৮10165 ৮111150 

26 02101511086 1 এ) 21910. 11007156160 900 00 017০ 000)0116165 26 01156 

0011০", 

এবং ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ পন্রোত্তরে (২৪ অক্টোবর ১৯৬৭ শ্রী) আমাকে নিক্নোক্ত 

তথ্যাদি জানিয়েছেন £ 

6০ 16066 06 21] 0০০০০০ 1969 195 17921 775560 10 1702 101 

70061)6101). 

1 ০1)010956 01১০ 25608,505 0:01 70০11915 13109£1919110০2] 1২০£15661 ০0170611017)6 

0১০ 1866 11, 109669১0115, 00£20721 10) 0১০ ০9০90 1009055 05 101. 0০০1. 075 

[10121121 0£ 0০ 0011266, 21)5%7215 (1) 2150 (3) ০0: 5041 10662, 

11. [09669 16০910)6 9.102101921 01 07৩ 5217906 1761 1)2 01০০2০0601৮, 4, 

1 1910 2130 29 2. 07012006106 0১2 001125০ 01810 0011776 1910-1917. 

4১০০০010176 00 00617 15০0105 1%. 10260. ডা০3 136৮৩] 2.:000101921 ০ 0125 

[0151010) 9০9০15. 

5[১6115 [1,879 1, 

[09665, 1২010101210) 2 9018 026 03817617018. 90) 70802 12150010211 

70011) 26 9210107 05109151816) 0981001069১ 17019) 1 ০০, 1883. 72001০96650 21 

১ নু 22588015650 12206566 0 876 07856758548 ০ 07957$29৩.  080১8808৩ 1917, 

* আচার্য হরিনাথ দের নামাটিও প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে । রবি দত্তের পাঁচ বছর আগে তিনিও কেস্ব্রিজের ক্রাইই 
বলেজের ছাত্র হিসেবে মধাধুগীয় ও জাধূনিক ভাষায় ট্রাইপস্ পেয়েছিলেন। 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 

0০810110052 07015215199 400710060 1001510101 06 010101505 ০0119£6 

08170011286 010021: 1৬]]. 091070611 5 ০০৮, 1904. 

9. 4৯ (0616581 8০১ 1000017) ]017£198£69 "[01005 310 01899 ) 1906; 
1, 4১১% 1910 7 581160 0০ 017০ 881 (01855 ঠা) 27 08128915  1907. 
[50101160 1177006 081০060. 17181) 0০:৮ ৪5 21) 20৮০9০86 1909 (56 )) 

[,2০09121: 17) 1208111) 8007 00101091805 01110198517 072 0013:5215165 ০0 

০91০0060 1911 ; 80017 002 006 টি, ৯. চ:210009000 2 00751155200 0 

0০0272912612 72111091985 2:00) 1912, £১00301: ) 11070651701) 72256 270 

2/95. 1909. চ2655616 (1, ৪. 1912 )8001595 £ %295107201) 1770050, 129511890]) 

[000৮ 2020, 7391:21)9£012) (0200৮068., 

++ 08101911056 01) 1৬. 4, 02166 13 1306 02101 105 ০%:80017)0,0101), 

02191016106 10 2155 901০০6 ) 91015 0 112052 0£ 61706 80 199,5021)0, 

১৯০৬ খ্রীস্টাব্েে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপদ্ পাওয়ার পর রবি দত্ত সিভিল সাভিস 
পরীক্ষা দিতে মনঙ্থ করেন। এই সময় তিনি লগুনের রেন্দ ইন্্টিটিউশনের ছাত্র হিসেবে 
যে সব বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণী মেলে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ টি. এম. 
টেলরের প্রশংসাপত্রে ।৯ . ই. জে. ক্রক্স্ তার প্রশংসাপত্রে রবি দত্তকে তারিফ করে 
লিখেছেন £ | 

পু) 00০ 0151] 961৮1০9 1য9100100,01010, 10151510121, 102 00091050241 10205 

০৫০ 0£ ৪ 009991919 ০090১ & ৬০1: £০০৫ 2০1716৬০107616 001851021:1118 02 52৬০1:৫ 

56850910 0£ 01190 2%9177179261012, 20 06 17009109805 00109 57019050129 

01210060 2. 109200915 2:069170101 02৫6 0103৩.৮২ ১৯০৭ গ্রীন্টান্বে এই পরীক্ষায় 

সাফল্যের জন্তে তিনি সামরিক শিক্ষাবিদ হিসেবে গুপনিবেশিক চাকগিতে 

মনোনীত হন।৩ 
সিভিল সাভিস পরীক্ষার পর তিনি গ্রে'জ ইন্-এ ভতি হয়ে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

১৯০৮ গ্রীষ্টাবে রবি দত্ত “৬/85 ০1160 0০ 63৪ 78: 2720 £০৮ 12011 25 ৪ 

32:56 ০0৫6 076 [777811517 [7180 0০0 (2085 80001) 10151501255 

ব্যারিস্টার হওয়ার পর রবি দত্ত আই. ই. এস. লাভ করতে চোষ্টত হন। আচার্য 

হরিনাথ দের মতো তিনিও ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতে মনন করেন। এই 

গ্রদ্গে কেম্ত্রিজ ও অন্থান্ত বিদ্তাপীঠের ন্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদের! রবি দত্তকে যে গ্রশংস! 

১ পরিশিষ্ট ডরষ্টব্য। 

শির তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের মুদ্রিত বিবরণীতে লেখা আছে; “৯8৪৩৫ 6৩ 01811 
8956৩ স501586100,,500, ৪ £০90 ৩1381১1৩ 1০: ৯ 0০1০918] 0৯0০9৮81১17. 

৪ 100. 



সংখ্যা ৩ রবি দত্ত £ বিস্মৃত কবি অনুবাদক ১৪৫ 

পত্রগুলি দিয়েছিলেন তা উল্লেখা। ওমাল্টর্ ডব্লিউ. ক্ষিট, জেম্স্ উইলিয়ম্ কার্টমেল্ 
কারভেথ, রীভ, টি. এম. টেলব্, ই. জে. ক্রক্দ্ প্রমথ প্রায় সকলেই তাদের শংসাপত্ধে 
আই. ই. এস. লাভের পক্ষে রবি দত্তের যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।৯ অবশ্য যে 

কোনও কারণেই হোক শেষ পর্যস্ত আই. ই. এস. লাভে তিনি সমর্থ হলেন না। অত্যধিক 
পড়াশুনে। ও কাঁজকর্ষে তাঁর শরীর এই সময় ভেঙ্গে পড়তে থাকে । ১৯০৯ গ্রীস্টাব্দের 
মাঝামাঝি কয়েক মাঁস হাসপাতালে বিশ্রীম নিতে হল তাঁকে ।২ 

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে শরীর একটু ভাল হলে রবি দত্ত স্বদেশে ফিরলেন। এই সময় 

তিনি কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসেবে যোগদান করেন ।৩ কিস 
আইনের চেয়ে ভাষা ও সাহিত্যেই যেকালে ছিল তাঁর অধিকতর আসক্তি; তাই কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের মতো কুলীন প্রতিানে শিক্ষকতার প্রতি মোহও খুব স্থাভাবিক। সুযোগ 
মিলল রবি দত্তের বলা চলে, অযাঁচিত ভাবেই । আচার্য হরিনাথ দে এই সময় তুলনাযুলক 
ভাষাতত্ব বা তৌলনিক ভাষাবিগ্ভার উপাধ্যায়ের পদে ইপ্তফা দিলেন ।৭ প্রসঙ্গত: বলা যাঁষ, 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্ধ হরিনাথ উক্ত পদে প্রথম বহাল হন।৫ সিপিকেটের মিটিয়ে রবি 

দত্তের নিয়োগ সম্পর্কে নিযোদ্ধত তথ্যাদি মেলে £ 

40017551160 076 00956101006 %919091116178 2 [0011৬615105 [,000011:0] 11) 

(0010199191৬ 12101101055, 

[5১1,৬71 -- 

[196 09০ 95201০906 12০01100170 00 0176 91866 0180 107. [:010117010172012 

10066, 1. 4১. €(08100669 2120 0225101060 )১ 02 21000010664 0011৬615105 

[.০060801 11 00271281:961৬2 [21)11010£. 

চ২790017,৬ 7 41,১০9 - 

1196 17. 6852 01£ 0182 91001760761 79211)£ 59120610196) 0112 12012019810] 

0171. [২9010010170 10586670226 70:6901)0 960 20 05. 150 0 070170,৬ 

এবং পরের বছরেই (১৯১১ শ্রী) তিনি কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ইংরেদী সাহিতোোর 

উপাধ্যায় নিযুক্ত হন ।? 

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
২ :7209178, 228062/765 70. 907/058 10 17507 15 10671262876 22755108072 ০1 416 (7088 390৮৯ & 

0০.. 0819966 1918)-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত রশি দহ্থের সংক্ষিপ্ত লীবনীই হল এই হণোর উৎসমুখ | 
৩18৫. 

৪0০৪ ৪ 19866: 6:০0) 51777511086 109, 2, 48751 29818010805 500০1060065706 5৪ 

01015925165 15996939110 0000085156559 02011091083 .--14187515668 ০1 17652705016. ৬ 214, 1910, 

৫ 72724770760 5075 ০1 67৮6 0755675548 01 0168//6. 08190668 29517. 

৬ 846865 07 176 91/75050066, ঠ 081 80? 1910, 

৭ 2১06158, 22506147568 85৫18075058 ৫0 67507 £8 17611262275 22761650270 ০7 4174 (1088 49265 & 

0০.) 051956* 1916)-এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত রবি দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী পেকে এই তথ্য দেওয়া হল। 

১৯ 



১৪৬ |  সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৭3 

১৯১৩ খ্রীন্টাবে রবি দত্ত হঠাৎ আপার ইংলগ্ডে যান। আগেই বল! হয়েছে, এই বছরের 
৪ জুন স্কার্বার্যাতে এমিলি জর্জেন! আযাটুকিন্ন্ নামে এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি বিবাহ 

করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে স্বদেশে ফিরে এলেন । প্রসঙ্গত: বলা ঘেতে পারে ষে বিছুষী 
ইংরেজ মহিল'কে বিবাহ করার কারণটি হয়তো ছিল তার মনের মতে জীবনসঙ্গিনী লাভের 

বাসনা । স্ত্রী তাকে তাঁর কাঁজে সদাঁসর্বদ1 সাহাঁধ্য করতে পারবেন এমতো। আশা রবি দত্ত 

নাকি মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন ।১ যুরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের নাড়ীতে 

নাড়ীতে জড়িয়ে গেলেও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আত্মিক ক্ষেত্রগুলিতে যুরোপকে আমরা 
কোনদিনই সমগ্র মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি । তাই মাইকেলের বিবাহ আমাদের 

কাছে কটাক্ষের বস্ত। যে কোনও বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ মাত্রেই 'মেম? বিবাহ ; অর্থ/ৎ প্রাণ 

ব্যাভিচার-_-এই ধরনের গৌড়ামি বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক পর্যস্ত আমাদের মধ্যে 

প্রশ্তয় পায়। মানবেজ্ত্রনাথ রায়, অমিয় চক্রবতাঁ, অনদাশঙ্কর রায় প্রমুখের! তাদের 
জীবনচর্যয় গ্রমাণ করেছেন এইসব গোঠীচিস্তার অসারত্ব। 

স্বদেশে ফিরে রবি দত্ত কিছুদ্দিন চৌরপ্গির 'সমবায় ম্যান্সন্” ( অধুন। স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাঞজি 
রোডে অবস্থিত ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ-র সামনে এন্ড হিন্দস্থান বিন্ডি )-এ অতিবাহিত 

করেন। “সমবায় ম্যান্সন্” থেকে তিনি এলেন মাডুলালয়ে ।২ গ্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, 

রবি দৃত্তের স্বদেশে ফেরার আগের বছরে তাঁর মাতাঁমহ উপেকন্দ্রনাথ মিত্র গত হয়েছেন (৩ 

মে ১৯০১ শ্রী)। কয়েক মাঁস বেশ কাটল । তারপর তাঁর জীবনে নেমে এল কুষ্ণময় সব দিন। 

নিঃসাড় নৈরাশ্ঠ ক্রমে ক্রমে তাকে গ্রাম করতে শুরু করল। যদিচ তীর বিদ্যাচর্ঠা, কাব্যরচনা 
সবই চলল নিষ্ঠুর মানসিক অবলাঁদকে উপেক্ষা করে। এদিকে তাঁর পরিবারের লোকেরা 

সঠিক পরিচর্যার জন্যে রবি দত্তকে বরানগরের বাড়িতে আনলেন। আগেই বলা হয়েছে, 
এই সময় তাঁর স্্ীকে ইংলগে পাঠিসে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে হিতে হল বিপরীত, 
মানপিক দিক থেকে রবি দত্ত আরও বিপন্ন হলেন। তারপর ১৯১৭ গ্রীস্টাব্বের ২৭ 

নভেম্বর মঙ্গলবাঁরে ঘটল সেই মর্মীস্তিক দুর্ঘটনা ! মঙ্গলবার বিকেল বেলা থেকে রবি দত্তকে 
বাড়িতে খুজে পাওয়া! যাচ্ছিল না। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোজ হল; কোথাও তাঁকে 

পাওয়া গেল না। পরের দিন তাঁকে খুজে পাওয়। গেল--শব হিসেবে। সমস্ত অবসাদ, বিষাদ 

শেষবারের মতো মৃত্যুর অতলে তলিয়ে দিয়ে রবি দত্ত খড়কুটোর মতো ভাসছিলেন তাঁরই 

বাড়ির পুকুরে ।৩ সম্ভবতঃ এই মূহুর্তে ভাদিমির্ ভূার্দিমিরোভিচ, মাইআকভ্ক্কির মতো 

৯ রবি দতের ভ্াতু্পতর প্র প্রশান্তকুমার দূতের মুখে আমি একথা! শুনেছি । 
২ রবি দত্তের কনিষ্ঠ ভগিনী প্রীবিভাবতী বনুর স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই এই বিবরণী দেওয়া হল। 
৩ ৭0059 ১০৫১ ০1 টে, .:10668, 01.47 (05065-), ৪৪ 10000 0086108 10 5 69000170682 0018 

10205 5৮ 2:8৪80861) 10066823০৯৫, 73878088919, ০০ ড76৭098095. 21. 708৮5৬১ 01১0 ৪৪ 102:0091]5 

0:015880: ০1 ০0201988615 7১131101045 0৫ 7)081181) 1116028৮025 &৮ 8206 08105৮০ [0015518165 180 
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তিন 
ইঞ্গ বঙ্গীয় তথা ইন্গ ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের ধারায় রবি দত্তকে ও এক অন্যতম দিশারী 

বলা চলে । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাতা সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পশে এসেই এদেশে 
ইংরেজীতে কাব্যরচনার স্ুত্রপাত।১ তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, সারোজিনী নাইড়, 
অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হলেন রবি দত্তের পূর্বস্থরী | বল! যায়, তরু ও অরবিন্দের মতো 

তিনিও ভারত-মাহাম্মাকেই মুখ্যতঃ তাঁর কবিতার বিষয়বস্ত হিসেবে অব্যাহত রাখেন। 
তার এই স্বদেশপ্রেম কৈশোরেই অঙ্কুরিত হয়। বৃহত্তর বিশ্বের সামনে স্বদেশ-মংস্কৃতির বিভিন্ন 
ধিকগুলির উপস্থাপনে তিনি ছিলেন যঞ্রবান্। যদিচ এমতো গুরুভার দায়িজে যে স্থৈর্য ও 
নিদদিধাসণ অপরিহার্ধ ; জীবনচর্ধার আকশ্মিক বিপর্যয় বুঝি বা তাকে শেষাবধি প্রশান্তির 
পরিবর্তে বিভ্রান্তির দিকে অধিকতর ঠেলে দেয়। বস্ততঃ ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিমিতি ও 

পরিপুষ্টির কথাটিও ম্মর্তব্য। অতএব অভিজ্ঞতার আততি তথ| অতীন্দ্িয় অন্বেষণের অমেয়তা 
রবি দৃত্তে সপ্পুর্ণ ই অন্থপদ্থিত । 

বারো বছর বয়স পূর্ণ ন। হতেই রবি দন্ত ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কতে কণিত। রচনায় নিরত 

হন। উনিশ বছরের আগেই লাতিন ও ফরালীমে কবিতা লেখার এক ুর্মর লোভও তাকে 

পেয়ে বসে।২ রবি দত্তের কাব্যার্চনার কাল কার্ধতঃ ১৮৯৬-১৯০২ গ্রীস্টাবব ; অর্থাৎ তেরো 

থেকে উনিশ বছরের মধ্যেই তাঁর কবিকল্পনা শান্ত ও অবসিত হয়। ১৮৯৬ থেকে ১৯০২-এর 

মধ্যে লেখ সাতাশট গীতিকবিতার একটি সংকলনে কবির বিভিন্ন সময়ের মানসিকতা, 

উপলব্ধি ও চিন্তবৃত্বির পরিচয় মেলে। এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি কবিতাগুলির 

শ্রেণীবিভাগ তথ| নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন ; | 

90776 872 1790 [ 0911 2001:6 00901005,, 0017615 216 1770610060 00 9110৬ 
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১ উংস্থক পাঠক এ প্রনঙ্গে লেখকের 'মনোমোহন ঘোষ ; শতবর্মের আলোকে (সাহিত্য ও সংস্কতি। শ্রাবণ- 

আশ্বিন ১৩৭৬ ) প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন। 
২ রবি দত্তের প্রকাশিত কাবাগ্রস্থ ছুটিতে সন্নিনিষ্ট তার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এই তথ্যাদি মেলে। 
৩ ০৮: 10386৯ : 1006759, 22866575500 90৮05 6০ 2০7১8০7 $ঃ 17611260286 27819807078 ০1 

4176, 1088 3900৬ & ০০.১ 0৯1০86$8 19816, 



১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

নৈসগিক শোভা, ছন্বপীড়িত আত্মভেদী চেতনা, নারীর সৌন্দর্য, শিব ও সত্যের অনুভূতি 
এবং আত্মার অব্যক্ত সব জিজ্ঞাসা - সংবেদনশীল কবিস্বভাব স্বকীয় চৈতন্ভের রসায়নে বলা 
যায়, শুদ্ধ করে তুলেছে । রবি দত্তের রোমার্টিক উচ্ছা এবং কবিমাঁনসের বৈচিত্র্য ও বৈভবে 
সাম্প্রতিক পাঠক প্রলুব্ধ হবেন ক্ষচিৎ; ততসত্বেও বল! যেতে পারে, বিভিন্ন প্রকারের আঙ্গিক 
ও ছন্দের সুষ্ঠ প্রয়োগ ও উৎকর্ষ কবিতাপ্রেমিক পাঠকের গুংস্থকা জাগায়। অনেক সময় 

তার কবিতার বৈষাকরণ ও আলঙ্কারিক নৈপুণ্য বাংল! ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 
স্মরণ করায়।১ শব্ধ তথা 'অভিবার অন্তঃশীলা সংযোগ, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ছন্দের শোভনতা 
কোনও কোনও সময় তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে ধ্বনি ও বর্ণময়ী। প্রসঙ্গত: 7 
12751050119 ০7 42২ প্রবন্ধে কবিতার ধর্ম সম্পকে রবি হৃত্তের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য £ 
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কবির উপর্যুক্ত ব্যক্তব্যটি তাঁর ম্বরচিত কবিতা বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিত 
হিসেবে গ্রহণ করা চলে। তাঁর বিভিন্ন গীতিকবিতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধত করছি : 
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১ ঞ্রপ্রশান্তকুমার দত্তের মুখে শুনেছি রবি দত্ত ও সত্ত্রনাথ দত্তের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল। 
২ রাব দত্তের 716 27851080079 ০ 474 প্রবন্ধটি 76 06012465 076758/2 145065$66 ( নভেগ্ব় 

১৯*২)-এ প্রথম প্রকাশিত হয় । 
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রবি দর্তের 507525 £7 81৫17 1//56-এ মহ|কাব্যের এক অনমপূর্ণ অংশ হিসেবে এয 

0251212190" সংযুক্ত হয়।১ এই কাবাগ্রস্থের রচনাকালও মূলতঃ ১৮৯৭-১৯০১ গ্রীস্টাব্ব | 
গ্রেদ ডালিং-এর মনোজ্ঞ এতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত হল “71০ [761:0151810 7 

'রামায়ণ-কে কেন্দ্র করে চিত্রিত হয়েছে “710০ 1016 ০ 9101 ও 2006 99106 01 

ড৪101199 ; 'কাদম্বরী” র কাহিনী থেকে ঈহাশ্বেতা ও পুণগুরীকের প্রণয়বৃত্তীস্ত রূপ পেল 
"706 96015 017121595০9) ও “111০ 90০15 01 01112081711 কাব্াারৃতিতে । শেষোক্ত 

কবিতা ছুটি যথাক্রমে 1/2 7127) 17422. (১৯ ও ২৬'জুন ১৯৮২ শী) [776 ৫227 

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯০৩ খী)-এ প্রকাশিত হয়। স্থপরিচিত আখ্যানগুলির নবতর 

কোনও ব্যাখ্যান, বৈচিত্রা ও বিস্তারে যদিচ কবিকল্পনার মুক্তি মেলে না; তংসত্বেও বল! চলে, 

গীতিকবিতাঁয় আবেগকল্লিত ভাবোচ্ছাস 'অপেক্ষ। সহজ, সরল ভঙ্গিতে গল্প বলায় তার ছিল 

অধিকতর আসক্তি । অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতিতে জন্ মিল্টনের চেয়ে লর্ড টেনিননের 

গ্রভীবই রবি দত্তে প্রকটিত। “700৩ 0৫51217170'-এর উত্স হল “মহাব*শ'-এর আখ্যান। 

আইনেঙ্গিস্য ও “প্যারাঢাইদ্ লগ্ট” অন্ুদরণে দ্বাদশ সর্গে একটি জাতীয় মহাকান্য রচনার 

পরিকল্পনা! কবির ছিল। বলা বাহুল্য [16 025191)19'-এর অসম্পূর্ণতার সঙ্গে তাঁর সে 

দাধ অপূর্ণ ই থেকে গেছে । 
02175) [22067652772 50185 এবং 5601255 £7 131010% 12756 সম্পকে দুঙ্গন 

বশ্ববিশ্রত ব্যক্তিত্বের ছুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উদ্ধার করছি। ১৯১৬ খ্রীস্টান্দের ১ মার্চ 

১ইলিয়ম আর্চার কবিকে জানান £ 4710555০০00 006 00 5150 2. £1626 0681 01 

10981790102, 2190. 12079119516 1061)05 81)0 98০11165 0 6%0165551017-২ 

১ইলিয়ম্ ব্যটূলর্ য়েটুস্ (১৩ জুন ১৯১৬ গ্রী) রবি দত্বকে লিখলেন £ 45০. 1:9৮ ৪ 10০27001- 

এ] 101)0 1 ৮700৩ 06, 210. 500. ৮0106 01 10 9161) 10001 2170 86০0101, 8100 

0791015 9০০ 00 ৮০০: 11006 01155, স0 17৮2 218 20171191016 100856615 ০৫ 

418£1151. ৩ 

১৮০৮৩ 10৯6৬৯ 2 90$65 $% 13177 7856 ৫0 20960 $5 66660. এ%ি 2050 27677561058 

8068 ৫ 0০. 0819866৯ 1916. 

২ রবি দত্ত লিখিত তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিবয়দীতে উদ্ধৃত । 
৩2৪০. 



১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বধ ৭৪ 

«“কৈশোরক+১ কাব্যগ্রস্থে রবি দত্তের ছটি বাংলা কবিতা স্বেপ্ন, প্রভাত, আশ, ভারতের 

দশা, মধুমাঁস ও মেঘের বারতা ) ঠাই পেয়েছে । কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৯৭-১৯০২ 
খ্রীষ্টাব্দ । কবির তেরো বছর বয়সে সংস্কৃতি লেখ! “ন্দসংহারং মহাকাব্যম্,-এর প্রথম সর্গটি€ 

এই কাব্যগ্রস্থে সংযোজিত হয়। “কৈশোরক'-এর পিছনের মলাটে মুত্রিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা 

যায়, “রামের বনগমূন) “রাঁবণবধ, সীতার পাতালপ্রবেশ, পাগবনিরাসন, 'কুকক্ষেত্র € 

ন্বর্গারোহণ” নামে ছখানি পর্চাঙ্ক নাটক প্রকাঁশনের পরিকল্পন] রবি দত্তের ছিল। প্রস্ততিপব 

নিঃসন্দেহে চলেছিল কিছুকাল । তবে বেশিরভাগ নাটকই 'নন্দসংহারং মহাঁকাব্যমএর মতে 

তিনি অসমাঞ্চ রেখে গেছেন। 

চার 

পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাগুলি থেকে রৰি দত্ত কর্তৃক অনূদিত বৃহৎ এক কবিতার 
মংকলন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশিত হয়; কবিতা অঙ্ছবাদ ছাড়াও এই সংকলনে সংযুক্ত হয়েছিল 
কবির স্বরচিত চোদ্দটি কবিতা।২ বস্ততঃ চোদ্ধ থেকে পচিশ বছর বয়স পধস্ত রবি দত্ত যে 

সমন্ত দেশীবিদেশী কবিতার তরজমা! করেন এই সংফলনে সেগুলি স্থান পায়। সংস্কৃত, পালি 
বাংলা, জন্দ, গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, প্রভসাল, ফরাসীস, হিম্পানী, পতুর্গীঙ্, গের্মনীয় 
ফ্রিজিক, ডচ, আইস্ল্যাপ্তিক ও ইংরেজী এই ষোলটি ইন্দো-যুরোগীয় ভাষা থেকে ছু" 
তেইশটি কবিতা তিনি উপহার দিলেন কবিতাপ্রেমিক পাঠককে । অনুবাদে যুলকাব্যে 
রমসঞ্চার, বৈদগ্ধ্য ও স্থজনশীল সন্ভতি যে কোনও দেশের পাঠকই বিম্মিত হবেন। সংকলনটি; 

মুখবন্ধে রবি দত্ত লিখেছেন £ 

৮102 210 0৫ 0102 '20150635 0:01) 68,560 2150 ৬৬০5৮ 15 00 19:00 010 2] 

[78115] €:91))0101)0106 50000 01 010৫ 11650 1200143 ০0৫ 1[100-57110100218 90105 

[615 60 ৬৪1০ 00 06 2 £011)0 00০ 000510 01 01) 0১001 61910 51606 42 0)। 

[1917 225 ০৫ 0780 01617075121 21/০101990 11) 052 00150 2: 2:85, 01110106151 

ঠচ৪] 0 10-4512) 17092 12001191 21)0 20019090. 0019:1176 921০ 5০206216( 

০৬০1: ঠি৬০ ০018017521065,. [6 15 00 010113£ 0025601361: 00০ ৬০1০5 0৫6 50006 ০৫ 01)। 

[15010, 796151০, [7611010, 199110, .010021700, 2150.1160001210 09815515 0 

77০01090165, 50 0396 012 012]5 0002016 1065011155 17215 51121862165 01১056 0158 

0171:090 07:08) 06100 8170 512%0721০ 0601380165৩ এই প্রকাণ্ড সংকলনটি 

১ রবি দত্ত ঃ কৈশোরক | দাসগুণ্ডত আগ কোং, কলিকাতা ১৯১৫। 
২৮১০৮ 10৬৮৮৯ : 70670651706 22588 05৫ 7258 8০ 8078০) চোত 20695194728 210485 1 8৫5? 

0%. 381195৯5৪০০ 70:91, 0800১2108৩9 1909. 

৩1770065701 70086 ৫8৫. 745এর শুদ্ধিপত্রে অপ্রকাশিত যতিচিহ্কের বথাবথ উল্লেখ মেলে রবি দতে 
ব্যক্তিগত কপিটিতে। অতএব এই সংকলনটির উদ্ধতিগুলি উক্ত কপিটি খেকেই দেওয়া হল। 



| মংখা] ৩ রবি দত্ত £ বিস্বৃত কবি-মনুবাদক ১৫১ 

একটি বৈশিষ্ট্য হল ন্থবাদক প্রতিটি অন্থবাদের শেষে কিছু কিছু মন্তব্য যৌগ করেছেন । 
অন্থবাদকের এই ভাষ্য অনুধাবন বযতিরেকেই বলা খায়, এই স'কলনে বিশ্বকপিতার তুলনামূসক 
৷ পরিচয় পাঠকের কাছে এক প্রেয় অভিজ্ঞতা । 

দেশীবিদেশী বহু বিছজ্ঞন এই সংকলনটির তারিফ বরেন। রবি দন্ডের অমবাদ এম্পর্কে 
মাঁচার্য ব্রজেন্দত্রনাথ মীল লিখেছিলেন : ১৬ ফ্রেক্রুম!রি ১৯১৫ শ্রী): 

“চড়াস্ত বৈচিত্র্যমম্পন্ এবং দুরূহ ছন্দ প্রকরণের ওপর তার দখল ও নিপুণ বাবহ।রের 

প্রশংসা! ন] করে পারা যায় না। কিন্ত শুখুমার ছন্দঃতবের কলাকৌশলে তার নৈপুণা পাঠবকে 

চমংকুত করে না, তিনি মূলের গণ আর প্রাণের ক্রিয়াটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ 

হয়েছেন ; বিশেষতঃ যেখানে মূলের মণ্যে প্রাচীন খন্ুতা বা মধ্যধূগীয় মাধুযস্কার নিঃশ্বমিত 

সেখানে তিনি সফল ।” * 

কেম্ত্রিজের এম্যান্থএল্ কলেছের ক্ল্যামিক্ন স্কলার ই. জে. টমাস (২* ফেব্রুমারি 

*৯ খ্রী) অনুবাদককে লিখলেন £ 

“আপনার এই অন্ুবারদ-মংগ্রহ বিশ্ময়করভাবে আকধণীয়। এখন বেদ্গান আমাকে 

নবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। বাংল! কবিতাবলীর মূলগুলি সম্বদ্ধেও আঁমি কথঞ্চিৎ জানতে 
উংস্বক। আপনার ৭717৩ ৬০10 ৬৬1)০০] ০ 517090019, অনুবাদের পরিকল্পন! 

হেডল্যামের পরিকল্পনার থেকে আমার বেশী ভাল লেগেছে। আর আমার এই ভাল 
লাগার অর্থ হেভল্য।মের মতামত মপেক্ষা অন্থবাদকরণের যে সাধারণ তব আপনি উপস্থাপিত 

করেছেন সেটির সঙ্গে আমি আরও বেশী একমত 1৮ ১ 7716 02777771029 10211)। 16155 

১৯ জুন ১৯০৯ শ্রী) মন্তব্য করেন : 

“]২20০6106 1931105 016 08171011066 09101)0 21610095015 7096101021, 0174 21007 

[1০ ড০:51615, 10:99010919 2 51216 179%1011167) 076 01126 10120011 00005 

1)0001009019 16 £1৮217 60 01. 1075 102009, 017 1170191/ 5000601)6, ৮105০ 

01011710019 *:011995 1010 7256 2100 ৬৬০5০ (02110/25 2170 70091101) 1০৮6819 

00১০ 001] 0080 21022170010105 001 2091)021)11169 ড1)101) 195 10176 106০1) ্ 

১0 98112120 2 013212061:15010 01612850211) 11011)05. 00106 9/০0010 06 0100660 

0 585 6086 ০001 0০০৮ 1780 1০220 ০৮০15601176 2170 8.55117)1191090 17)016 

1১01 106 1085 1280.” ৩ 

দীনবন্ধু সি. এফ. এন্ড,জের অঠিিমতটি ছিল অত্যস্ত তাৎপর্যপূর্ণ : 

“আমার চোঁখের সামনে একটি বই দেখছি ; এটি প্রকাশিত হয় ১৯*৮ গ্রীস্টাঙের শেষে 
(80095 7০1, 725 2162 01765 অবশ্থ মুদ্রিত হয়েছে ১৯০৯ থ্রী); এবং এট1 খুবই অবাক 

১ পরিশিষ্ট ্ষ্টবা। 
২ রবি দত অনুদিত 927814610৫2 22 2478675. (1053 95765 & 0০. 081০566% 1918) গ্রন্থের 

পরিশিষ্টে বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধত । 
৩2১, 



১৫২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৭3 

ব্যাপার যে এই বছর কেম্ত্রিজে আসার আগে এর অস্তিত্বই আমি জানতাম না। এবং এটাও 
অবাঁক ব্যাপার যে আমি যতদূর জানি, ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগ্তলিও এর কোনও খবর ভানত 
না। এর কারণ এই নয় যে এই তরুণ রবি আদৌ স্বাজাত্যচ্যুত হয়েছেন অথবা বিদেশ 
শ্রোতৃবর্গের জন্ত সখের কাব্যবিলাসে রত। এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় ভারতভক্তি 
প্রকাশিত । বুহত্তর বিশ্বের সামনে ব্ব্দেশকে উপস্থিত করার জন্ত তিনি প্রেমিকের প্রন 
এই কবিতাগুলি অন্থবাদ করেছেন। যখন ভারত সম্পকিত বিষয়ে তিনি এসেছেন তখনই 
তার কবিতা শিখার রূপ পরিগ্রহ করেছে । 

এই সংকলন আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে তার প্রতিদানস্বরূপ এই বিলম্বিত শ্রদ্ধাধ্য দিতে 
আমি তৎপর হতে চাই। ইংলগ্ডে এই গ্রীন্মে সংফলনটি আমার সঙ্গী হয়েছে; হুর্যহীন 
মেতুর দিনগুলিতে এই দেশের এক গ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত আমার যাত্রায় এটির 
সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি। ভারতবধের সৌন্দর্য, বেদনা ও মাধুর্যমিজিত শ্বপ্নলোকটি এই 
সংকলনের মধ্যে দিয়ে বারবার আমার মনে জাঁগরূক থেকেছে ।” ৯ 

এব|র রবি দত্বের অনূদিত কতিপয় কাবতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 
মহাভারতের ভীন্মপর্ব বা ভগবদ্গীতার একটি অতিপরিচিত অংশ এইভাবে অনূদিত হয়েছে : 

“7৩ 10 0621005 00৩ 5010] 2. 2611101) 10০ 110 222105 10 10111028911), 

০16০: 01 002] 52০61) 1161)05) 10116 51955 100, 1801 15 51811. 

£0 05 06৬০1100102, 10 ৫165 1006 ; ড85 1000 001, 1301 11] 106 50. 

[311001953) ০11017561955, 10111007 €06177891, 0০901012595, 61১০" 01১০ 21772 1295 ৫০. 

০৬ ০01 11০ ড/1)0 100৬5 16 609 ০০ ৫690101255১ 01006191255) 2০০ 00 8170 

০ ০810 16 0 9010. ০৫ 11095 525 0156, ০8052 0156 6০ ৪ 51911)? 

£5 2. 12791 16956518820 £81017)61)05 21501250165 €0136৬/21 510961563, 

9০ 05 500] 16825 /011৮-000 0০090165 0170. 60 17৬71: 10090195 £০০5. 

হট ০8101900 02 ০01228৬০৭05 /০81901)5, 16 ০81806 ০০ 08108 ০% 716, 

[6 5819100 06 50011 105 ৮৮201, 10 08100 0০ 01160 ০5 211) 

[6 ০8101500 06 ০1০8৮০৭ 0: 08106 000 16 ০৪200 10০ 590116 0: 01163, 

ঢ01656126 ০৬5 ৮এ 18016, 66০107081) ঠা) 01211)0116, 9016 00 0106 ; 

[6 ০2200 ৮০ 1516 01 00008156019 16 ০8120170602 01217660., 1015 51072 ১ 

৬/1761:86016, 1050178 0005 10517800167 10061509555 01756 1006 00 &1:0215.” 

১৮৯৪ খ্রীষ্টান্বের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ মাত্র ষোল বছর বয়সে রবি দত্ত এই 

অন্নবাদকর্ম সম্পন্ন করেন | তরজমা সত্বেও শুধু বিষয়মাহাত্যযে নয়, প্রকাশতঙ্গীর অনগ্যসাধারণ 
এ্বর্ষেও ল্যাস্সেলস্ আযাকরক্রত্বীর সংজ্ঞায় নিঃসন্দেহে বল যায় ষে রচনাটি 1:11 ০০০০১-র 
পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । | 
০, &5৫লহ ১ 4 হও 7967791$8 নি4661, 206 81০৫৩:৮ সতত, মাত ওজাে 2918. 
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কিংবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাটির প্রথম স্তবকটি £ 

“01700601521 0005) 100 08081)661 01709) 0708 210 20 00106 

00 10210017001 0110 02০) 

(91721010012 01 টিঠো2007 001৮8511 

ভ৬1)০1) 7৬৩ 01. ০26016-60105 ৫0901) 11116, 17101 02100 211 016, 

৮10) 00৬/18-019৬/7 £01001) ৬০1] 

1100১ 12 2 ০010161 0 50110 10179) 00950170৬০1 11610 06 18121) 

01 2৮1) 19816 ) 

৬৬10 6০6 11) 09106 91199160111, 101) 00101011101 1015750, 

101) 10%15-0911017 5161), 

৬10) 90211655211 5010 0700. £0৩50 001, 11) 10091)101111055, 

60101710971 0010101) 1১০0181 

[1 006 50111119210 01 17161)0. 

/৯515 0060 09115 1150 0৫ 108৬/10১ 2 ৮০111259 17001061) 17117 

1700 21 81700010100 ০১০1,” 

বাংলা কবিতার আদি ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস অন্তবাদে অনুবদকের ছুঃসাহস 

মুন্দীয়ান! চোখে পড়ে। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই রবি দত্ত এই ভাষান্তর করতে বসে 

স্কটল্যাণ্ডীয় বাচনের বিশেষ রীতি ও ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন বাঙালী কবির স্ুললিত 

পদীবলীর অশ্নুবাদে ঃ 
49178106 0 07791010716) 91780) 00 094, 

9181)০ 0 70601012 21 0 ০18, 

(00776 7৮০০1) [776 018" 109 19৫ 

৬/1)15001 1,০82 05 09006 10012, 

0 0০ 1)92৬গ 1)০9৬% 910810 

ঢ0: 20129, ০০95০ 00 626] 

9০002901176 1000০101)” 2019 1762176 

ঢ0: 0১6 180 ] 101০ 526 ড/1)96] 1? 

অন্বাদকের মুখবন্ধ পাঠে জান। যায়, পাঁচজন স্কটল্যা গুবাসী অধ্যাপকের সহায়তায় কলকাতায় 
বসেই রবি দত্ত স্বটল্যাণ্তীয় সাহিত্যের অনুশীলনে রত হয়েছিলেন । এবং সেই চর্চার ফলম্বর্ূপ 
আমরা পাই চণ্ডীদাসের কাব্যরদ পরিবেশনের এই বিচিত্র পরীক্ষানিরাক্ষ1। 

রবি দত্তের 12006517017 2956 274 07/25-এ খগবেদ, কঠোপনিষদ্, রামায়ণ, 

ভগ দূর্নীতা, কালিদাঁন, ভবভৃতি, ধম্মপদ, জয়দেব, মধুস্দন, রবীন্দ্রনাথ, অবেন্তা, হোমেয়োন, 
আল্ফাদ্নস্, সাপফো, আলাকেভন্, সিমৌনিদেদ, পিন্দারোস্, সোফোরেস্, থেওকিতোন্। 
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প্লাউতুস্, লুক্রেতিউস্, কাতুল্লস্, ইত্রগিলিউস্, হোরাতিউস্, ওভিদিউস্, দাস্তে, পেত্রার্কা, 
আরিওন্তো, তাস্সো, ভিল, র সার, কনেঈ, রাঁসিন্, মলিয়ের্, উগো, থের্বাঁনতেস্, কামোঙ শ, 
নিবেলুজেনলিট্, গোয় টে, শিলব্, হাইলে, ফোগ্ডেল্, ক্যাড মন্, কিনেবুলফ, চসর্, স্পেনসর 
প্রভৃতি থেকে কাব্যরত্ররাজির কবিত্বসম্পন্ন অন্ুবাঁদ বর্তমান । এই বৃহদায়তন সংকলনটি 

পাঠাস্তে পাঠক যুগপৎ 'উৎফুল্পল ও বিব্রত হন। উৎফুল্ল হওয়ার নজির ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ 
মিলেছে । অতএব এক্ষণে বিব্রতবোধের কারণ অনুসন্ধেয়। এমতে। প্রয়াসে যে প্রক্রিয়া 

বা বল যায়, পারম্পর্যপূর্ণ সংহত বিন্তাস অনিবার্ধ; অন্বাদকের পরিকল্পনায় তা ছিল 

অন্কপস্থিত।১ বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এই ধরনের সংকলন যে আকার গ্রহণ 
করে 207065 901 75256 272 11/65 তাঁরই এক নিদর্শন। নিছক বহিরঙ্গের কতিপয় 

জরুরী নির্দেশাদির অনুপস্থিতিই এক্ষেত্রে প্রকট নয় ; কবিতা নির্বাচনের বিষয়ে অনুবাদকের 
অবহিতির অভাব অবিচ্ছিন্ন অনুভুত হয়। যদিচ রবি স্বত্ত উক্ত সংকলনের মুখবন্ধে আমাদের 
অনেক তত্বকথ। শুনিয়েছেন, সন্দেহ নেই ; ততসত্বেও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে কোনরূপ মস্তব্য 

ন৷ করেই বলা চলে, এই সংকলন পাঠককে প্রাণিত করার চেয়ে চমকিত করে অনেক বেশি । 
বল! বাহুল্য এই বিম্ময়ের কারণ হল প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহুবিধ কবিতার স্থললিত ছন্দোবদ্ধ 
অন্নবাদের বিচিত্র সমাবেশ। অধুনা সচেতন পাঠকেক্ তাই এমনতর ভাবনা অযৌক্তিক নয় 
যে সৎ্কবিতার একটি পরিচ্ছন্ন চয়নিক। সম্পাদনা অপেক্ষা অনেক অনুজ্জল-অত্যুজ্জল কবিতার 

এক প্রকাণ্ড সংকলন প্রকাঁশনাতেই তাঁর ছিল অধিকতর আগ্রহ। অতএব নির্বাচিত 

পঙ্ক্তিগুলিতে পাঠক আদৌ আক্রান্ত হবেন কিনা সেকথা বুঝি বা রবি দত্ত কাচ ভাবেন 
নি। কার্ধতঃ এই অঙ্গবা? সংকলনকে বিভিন্ন প্রধান ভাষার কাব্যসম্পদের ইংরেজীতে 

তরজমারই এক বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষ। হিসেবে চিহ্নিত কর। চলে। সর্বোপরি সংকলনটির 

পরিণত পধায়ে উন্নত ন! হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ অন্ুবাদকের অপরিণতবুদ্ধির অস্থিরতা । 

কবিতার দৈহিক শোভা বর্ধনে রবি দত্তের অত্যধিক আসক্তি যূল কবিতার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকে 

করেছে বিপর্বস্ত । প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই সংকলনের শুরুতে যে কবিতাটি ( মাইকেল 

মধুস্দন দত্তের মেঘনাদবধ থেকে ) ঠাই পেয়েছে তার অহুবাদ রবি দত্ত মাত্র চোদ্দ বছরেই 
সম্পন্ন করেন। কৈশোরে নিষ্পন্ন আরও কিছু কবিতাও এই চয়নিকায় স্থান পেয়েছে । অবশ্ঠ 

বেশিরভাগ অন্বাঁদকর্ম অন্ুঠিত হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্ে। আগেই বল! হয়েছে, এই বছর তিনি 
আঁইনশাস্ত্রে সিছিলাভ করেন। স্ৃতরাঁং শিক্ষায়তনগত সাফল্যলাভ করাকালীন মানসিক 
উত্তেঙ্গনা তথা তরুণ অস্তিত্বাশ্রিত উত্তাপের উপযু'পরি উপসর্গে বিভ্রাস্তি স্বাভাবিক | তৎসত্বেও 
ভাষা তাত্বিক হিসেবে রবি দত্তের ধ্যানধারণা আরও কিঞ্চিং শোধিত হলে ভাল হত। কেননা 

১] ৪৮০৪ 2০০১ 100৮৮ (8$০)8 আ০0.13:101 ৪০০1৪০৪০50৫ 110808861৩0 ১8016898, ০৩৪ 009 

৮০০ 12085 03:06: 800. 890 09:009, ৪0৫ 6006 6:80818680108 10100 01061506 180808855 50 4129:6206 

87045 ০1 59:85 82৩ 01658810660. 0511-7)61], 3585098 606 6280815610208 85 6০০ 87১০: 6০ 81৩ ৪ 

86008591098 01 00৩ ০21880৯1.7--1795106% 13850. 2 17050% 7776/6 ৫ 25%00857) 76186. 081৩0668 

988. 
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কচিৎ তিনি ভেবেছিলেন যে ইংরেজী ভাষার এশ্বর্ব যতই থাকুক না কেন প্রীচ্যপ্রতীচীর 
তাবৎ কাব্যার্চনার মাধ্যম হওয়ার সামর্থ্য ইংরেজী বা আধুনিক যুরোগীয় কোনও একটি 

ভাষার নেই। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে ভূলভরাস্তি সত্তেও 7207065 170 7225 
710. 17765 বিশ্বকবিতা সংকলনের ধারায় এক স্তমন্বরূপ। ফলত; বিশ্বভাঁষায় উংস্থক, 

কবিতাপ্রিয় পাঠকের কাছে এই সংকলন আজও আকর্ষণে ভরা । 
16010৫5 907 1225 27 1775 প্রকাশিত না হলে৪ জান! ধায়, প্যাঁসি বিশ, শেলীর 

11965 (5£0) ৬110660 1710616০01018 1627 81105 কবিতাটির একটি লাতিন অন্বাদ 

রবি দত্ত করেন (জুলাই ১৯০৭ গ্রী)। এবং তাঁর ওই গ্রকাঁণড অনুবাদ সংকলনটির পরিশিষ্টে 

পরবর্তী সংস্করণে এই ধরনের কিছু তরজম। সংযুক্ত করার সাধও সম্ভবতঃ রবি দত্তের ছিল। 
তাঁর ব্যক্তিগত কপিটি পরীক্ষা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি । শেলীর অমর গীতি- 
কবিতাটির রবি দত্ত-কৃত এই লাতিন অনুবাদের সার্থকত। বিচার করা বর্তমান লেখকের 

বিগ্ভায়ত্ত নয়। লাতিনের মতো স্তুপ্রাচীন দুরূহ ভাষাতে এই স্বচ্ছন্দ বিহারের যথাষথ 

যূল্যায়ন ধারা করতে পারেন তাদের জন্যে এই অনুবাদটির কয়েক পঞ্ক্কি উদ্ধৃত করছি ঃ 

“[7215109, 1012 50115 ০9211 0001 ০1915. 1:210180 

[17 17200 011901015 5011010 01109. 51107, 

0909]29 ০1000. 10911 21007201015 ০৪00109. 1:01995. 

[081116000 059010 5010 001০2166000 01/0, 

[71101701005 ঠা) 101262:010189185 501501119. 09০09) 

002170515 110001)0 10107601005 105৩ 00০১, 

ড৬০9০০5 9৮ ৬09০013817)01162,0 10150017000] 11) 01100) 
910 ৮101 ছ০1)10195 20019, 00110 901)91). 

পূর্বেই বলা হয়েছে রবি দত্তের অঙ্বাদ সংকলনে তার স্বরচিত চোদ্দটি কবিতা স্থান পায়। 

কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির পক্ষপাঁত স্বাভাবিক । এবং সংকলনটির মুখবন্ধ পাঠে পাঠকের 

এই ধারণ! স্পষ্টতর হয়। প্রসঙ্গত: বলা যায়, পরবর্তাকালে ই. এ. হেন্পস্ সম্পাদিত 5০43 

৫90 73911265 ০ 07667 8716%৮-এ তাঁর অনূদিত ছুটি কবিতা! 3০০. ৪, 8৪৫ 

0085 ও 4& 50128 ০: [ণ' (রবীন্দ্রনাথ ) এবং স্বরচিত 4010 7106০ কবিতাটি 

নির্বাচিত হয়।১ আর রবি দত্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে থেওডোর্ ডাগংলাস্ ডান্ সংকলিত 

পৃ 13618011300% 0:27781551) 7975 গ্র্থে তাঁর স্বরচিত 9211৮০৮ কবিতাঁটিসমেত 

চারটি কবিতা ঠাই পায়।২ গ্রসঙ্গক্রমে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্ধের সেপ্টেম্বরে লেখ! রবি দত্তের 
4810 [0651 (21 07056100721 £7728£171010 %676)-র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে £ 

“615 2150. 0:06 000 2:00 719119 

4৯ 180 005 ৫681 ৫0021010175 5৮160; 

১ম. &. 25125 290605 ৫চ০ 9210405 ০1 0160661 7)7405%%-17009090 1916. 

২ [9০৫০৩ 10098188 70920) £ 76 25570189০০৮ ০ 1701$57 78786, 081966% 1919. 



১৫৬ _._ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [বর্ষ ৭9 

[২1705011175 01101 105 10810 09 18115, 

1 ০27 11681 005 10118101075 0620 

চ ৮০1) 1) 50 10111) 0125 1200. 

ঢা 16০ 005 ০29 ; 11)001)50 0170 15135 15 

00 £ 005 620)1001106 11705 911981706 3 

[২016 05 ৮7৮5 ) 11111010150 0180 01195 15১ 

9 0 27101361115 51115 0:01) 00191719) 

না ০০০ 1705 21)0 5161. 0 1101)0, 

দূ, ৮০: 51001101৬11 0০৬০961017 

00052 109 171004 60 01)11)6 01))00101), 

নিছক একটি কাল্পনিক নামকেই কেন্দ্র করে এই চিজ্ঞকাবা বা ছন্দোবদ্ধ ধাবা রচিত) কিংব। 
ষথার্থই ম্যারি ফস্টরু একদা কবির জীবনে এসেছিলেন শ্নে রহস্যময় তথ্য জানার উপায় আজ 

আর নেই। অবশ্য একথা আগেই বল! হয়েছে ষে প্রথঙ্কবার ইংলগ্ডে গিয়ে তিনি এক প্রেমে 

বার্থ হন। 

কালিদানের অভিজ্ঞানশকুস্তলের রবি দত্ত কতৃক কাব্যময় গছ্য ও পছ্যে অনুবাদ ১৯১৫ 
খ্রস্টাবধে প্রকাশিত হয়।৯ অঙ্থবাদকের মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, কেম্ত্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয় 

প্রকীশনালয় আর্থার সাইমন্সের মারফত রবি দত্তকে এই অন্নবাদকর্ষের অন্থরোধ জানান। 
মাত্র তিনমাসের (১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯*৮-এর জান্ধআরি) মধ্যেই তিনি শকুস্তলার 
অম্বাদ সমাপ্ত করলেন। আর অত্যন্ত উংস্থক্যের সঙ্গে সাইমন্স সাহেব সেই পাঁওুলিপি 
পাঠ করে একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন । অবশ্ঠ ঘটনাচক্রে এই অনুবাদের 

প্রকাশনা সে সময় সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গত: আচার্ধ হরিনাথ দে-র শকুস্তলার ছুটি অস্কের 
ছন্দোবদ্ধ অন্নবারদ্দের কথা মনে পড়ছে ।২ রবি দত্তের এবিষয়ে মনোনিবেশ করার কয়েক 
মাস আগে হরিনাথ তাঁর এই অন্গবাদ প্রকাশ করেন। হরিনাথের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা পাঠে 
জানা যায়, মূলতঃ ছুটি কারণে তিনি এই অন্বাদকর্মে হাত দিয়েছিলেন। হরিনাথের মতে 
শকুস্তলা! একখানি গীতধ্মী নাটক যার সঙ্গে তান্সোর আমিনতা বা গআরিনির পাস্তর্. 
ফিদোর আশ্চর্য সাৃশ্ত লক্ষণীয় । যদিচ এ বিষয়ে তার পূর্বস্থরীদের কেউই অবহিত ছিলেন 
না। সর্বোপরি শকুস্তলার ছুটি ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে হরিনাথ ছিলেন বীতশ্রহ্ধ। কেননা 
জোন্সের তরজম| বর্তমানে অচল) আর মনিয়রু-উইলিয়মসের ভাষাস্তর মিকলের 'অস্ 
লুলিআদীস্ অন্থবাদের মতো মারাত্মক সব ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। অতএব ইংরেজীতে 
নির্ভরযোগ্য শৃকুস্তলা অন্বারদ্দের অভাব অহন্থভব করেই হরিনাথ এ বিষয়ে ষত্ববান হন। 

১৮০৮১ 0866৬ 2 96/05200 262. এতো 5575016 (006005154 1000 006 980080176 2212 ০1 
[5110868), 1085 00069 & 0০., 0৯199661916. 

২ 51080 10৩: 2508068678 967/6610 : এ 71617$00] ৬6880 (8৩৮ £ & হা 1 ৯ 
5060৫596192), 081088৬% 1907. 



সংখ্যা ৩ রাঁব দত্ত ঃ বিস্মৃত কবি-অগ্নুবাদক ১৫৭ 

অনুবাদসংলগ্ন টীকাগুলিও তীর মৃল্যবান্। রবি দত্তের অন্ুবাঁদে বলা বাহুল্য, এই ধরনের 
কোনও তৃমিকা বা টাকা নেই। তৎসন্বেও আমরা একথা ভেবেই উৎফুল্ল যে তিনি শকুস্তলার 
অঙ্বাদটি সম্পূর্ণ করে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই শঙ্গবাদ সম্পর্কে সাইন্স সাহেব 
অস্থবাদককে লিখেছিলেন (১৯০৮ ত্বী)ঃ 

4০0 ৪1৩ ৪. 1691 7060, 0110 100৬৩ 2 01)001001 0010100110 01030 1[71101151 
1717889£6, ০০1: 52100100910 15 01 50119211091 00 076 (৬০101781151 ৬০৪101)5 
1. ০৫)97365 2150 141017161-৬/1111915 1... আ1]] 010 28131. 01810110170 19951 
0:011519010105 17 115119]) 1166126016. 

8০৮ ৮0116 15 2 173756610100০.৮৯ 

সাইমম্স, সাহেবের ফরাসীসে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোনও প্রতর্কের অবকাখ নেই ) 
তবে সংস্কতে আদৌ তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিনা মে বিষয়ে অনেকেরই হয়তো সনেহ আছে। 
এবং প্রথাসিদ্ধ প্রশংসাবার্দেরই সম্ভাবনা এক্ষেত্রে অধিক। কারণ ইঙ্গবঙ্গীয় তথা 
ইঙ্গভারতীয় কবিকুল সম্বন্ধে সহদয় কতিপয়. ইংরেজ বিদজ্জন এলোমেলো সব বিশেষণে 
বিভূষিত করে যেভাবে সহজে দায় চুকান তাতে যথার্থই সংশয়ী হওয়! স্বাভাবিক। তথাপি 
একথ৷ নিঃসন্দেহে স্বীকার্ধ যে সাইন্স সাহেবের উক্তি সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও অংশতঃ সত্য । 

শকুস্লার প্রথম অঞ্চ আধুনিক কবি-পাঁহিত্যিকদেরও বিশ্ময়ের বস্ভ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই অঙ্কের আশ্চর্ব নাটকীয় সৌন্দ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। এই অংশের রবি দত্ত কৃত অন্ববাদ্দ কয়েক পও.ক্তি উদ্ধৃত করছি : 
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১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' বর্ষ ৭৪ 

উপযুক্ত অংশটির অঙ্থুবাদ আচার্য হরিনাথ দে এইভাবে করেছিলেন £ 

“70016 
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টমাস্ স্ট্যার্নস্ এলিয়ট একদা মন্তব্য করেছিলেন, মাঠে! কবিদের পক্ষে সমালোচক হওয়া 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্ম । কবি হিসেবে ঘথার্থ প্রতিভার অধিকারী ধারা নন অথচ 

কাব্যর5নার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে শক্তিধর অনুবাদক হিসেবে তাঁরা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কাঁজ 
করতে পারেন। রবি দত্তের সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এই বক্তব্য প্রযোজা। বাংল! ভাষায় তার 

কাব্যার্চনার কৃতিত্ব সামান্তই । তার ইংরেজী কাব্যরচনাও কালের বিচারে সার্থকতার দাবী 

করতে পারে নি। তার কাঁবারচনার প্রয়াসের যূলে ছিল সাহিত্য ও ভাষাচর্চার প্রেরণা । 

তবে অনুবাদক হিসেবে রবি দত্ত অন্বাদ-সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গৌরবময় স্থান 

পাওয়ার যোগা। 

পরিশিষ্ট 
[১৯১৬ খন্টান্ষের অক্টোবর মাসে রবি দত্ত লিখিত তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের সংক্ষিগ্ 

বিবরণীতে এই প্রশংসাপত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। দাসগুপ্ত আাণ্ড কোং থেকে তার প্রকাশিতব্য 
কোনও গ্রন্থের পরিশিষ্টে এগুলি ব্যবহার করার বাসনা রবি দত্তের ছিল। মূল শংসাপত্রগুলির 
অধুনা হদিস মেল! ভার । তবে এ বিষয়ে প্রীগ্রশাস্তকুমার দত্তের সঙ্গে আলোচনা-সত্রে জানা 
যায় ঘষে একদা তিনি কতিপয় মূল গ্রশংসাপত্রের দর্শনলাভ করেছিলেন । ] 
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বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৪ 

সুচীপত্র 

গীতগোবিন্দ কাবোর ধর্মীয় প্রেরণ! ॥ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত. ১৬৩ 

একটি পুরনো মফস্ষেল সাপ্তাহিক পত্রিক। ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮২ 

শব্দ-সংগ্রহ ॥ অমলেন্দ্র ঘোষ -সংকলিত ১৯০ 
১০৪৯ “বাংলার মধাযুগীয় মৃৎশিল্প"! আলোচনা : ॥ হিতেশরপঞ্জন সান্যাল 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ 

২৪৩/১ আচার্য প্রচ্ছুন্নচন্ত্র রোড 

কলিকাতা -৬ 





সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 

বর্ম ৭৪, সংখা ৪ 

১৩৭৪ 

গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা 
প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত 

মধ্যযুগ এবং প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকটি বিরল বাতিক্রম 

বাদ দিলে, বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে প্রাকআধুনিক যুগ পর্যস্ত সমস্ত সাহিত্যকীতির 
পশ্চাঁতেই, ধর্মীয় প্রত্যয় আবশ্যিক ভাবেই উপস্থিত | জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাবোর ভাব- 
উতৎ্ম এবং কাব্যরীতির প্রেরণার অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রায় সকলেই সাধারণ ভাবে ভক্বি- 

ভাব সমন্বিত ধর্মীয় প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধর্মীয় প্রেরণার শ্বরূপ 

নির্ণয়ের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দাবী ও কয়েকটি অন্ুমান-ভিত্তিক আলোচনা 

ছাড়া সুষ্ঠু তথ্যভিত্তিক আলোচনার অভাব লক্ষ্য কর! যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এ ব্যাপারে 
কিহু তথ্য নিবেদনের ও একটি বক্তব্যে পৌছবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 

অনেকের মতে গীতগোবিন্দ রচনার পশ্চাতে কেবল শৃংগার রসাত্মক কাব্য রচনার ইচ্ছাই 

সক্রিয় । ভক্তি প্রেরণা, বিশেষ ভাবে কৃষ্ণচভক্তি এক্ষেত্রে আশ্রয়-আলম্বন স্বরূপ । সমগ্র কাব্যের 

মধ্য আদি রসের পরিপোষক আবহাওযস্বা ও বর্ণন।র জন্যই গুদের এবখ্িধ অনুমান । 

ম্নাচরণ, দশাবতার বন্দনা ও হরিবন্দনার পর গীতগোবিন্দকার যখন মূল কাহিনী বর্ণনায় 

প্রবেশ করছেন, তখন কবি বলছেন £ 

বসস্তে বাঁসভীকুক্থম স্ৃকুমারৈ বয়বৈ- 
ভ্রমস্তীং কাস্তারে বহুবিছিতকৃষ্ণনুসরণম্। 
অমন্দকন্দর্পজরঙ্জনিতচিন্তাকুলতয় 
বলছাঁধাঁং রাধাঁং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ১।২৭ 

বসস্তকালে [ একদিন ] বাসন্তী ফুলের মত স্থকুমার অবয়বা রাধা! প্রবল কন্দপর্জয়- 
জনিত চিস্তায় আঁকুল হ'য়ে কাস্তারে বহুবিধভাবে কষ্ণান্গসন্ধান করছিলেন, এমন সময়ে 

এক সহচরী সরসভাবে রাঁধাকে বললেন । 
ঞ্ররাধিকার রুষ্ণান্থসন্ধানের কারণ “অমন্দকন্দপ্ঘরজনিত চিন্তা” । দ্দাসলে প্রথমসর্গে 

প্রস্তাবনাতেই কবি বলে রেখেছিলেন যে, তিনি এই পপ্রবন্ধ'-গীত রচনা করছেন যার মূল কথাই 
'বাস্থদেব-রতিকেলি কথা”। এ ছাড়া শ্রীরুষ্ণের নৃত্য-গীতবিহার বর্ণনা, বসস্তবর্ণনা, বিরহে 

অনঙ্গের আক্রমণ-বর্ণনা--মান ও অনুনয়েও অনঙ্গপীড়ার উল্লেখ, এবং শেষ পর্বস্তও সম্দ্ধিমান 
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সভ্ভোগের মিলনোল্লাস বর্ণনার জন্য ভক্কিভাবের চাইতে আদি রস সম্ভোগেচ্ছাই প্রবলতর বলে 
অনেকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে । এর জন্য দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। 
তবু ছু একটি উদাহরণ আবশ্ঠিক 'ভাঁবেই তুলতে হয়। যেমন দ্বাদশ সর্গের মিলনোল্লাস বর্ণনা- 
কালে দ্বাদখ সর্গের দ্বাদশ সংখ্যক লোকটি £ 

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কলরণারস্ভে তয় সাহস- 
প্রায়ং কান্তক্গয়ায় কিঞ্চিছিপরি প্রারভি ঘৎ সন্মাৎ। 

নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা] দৌবিরুৎ কম্পিতং 

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসং স্ীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২১২ 
'রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করিব(র অভিপ্রান়্ে [ শ্রীরাধা ] তাঁহার বক্ষে 

আরোহণ পূর্বক সাহসভরে যে উদ্যোগ করিয়াছিজেন, তাহাতেই তাঁহার জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, 
বাহুলতা৷ শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং নেত্র 'নিমীলিত্ত হইয়াছিল, রমণী কি কখনও পুরুযোচিত 
কার্ধ সাধন করিতে পারেন ?? ৯ 

কোনও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্নাই এই গ্লোকটি খেকে নির্গলিত করতে পার। যায় না। 
বিশেষত “পৌরুষরসং স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি' এই মন্তব্যের ও কামকেলি পক্ষ ছাড়া অধ্যাত্য 
পক্ষের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা৷ অসম্ভব । 

এই সব কারণেই বনু বিদগ্ধ পাঠক গীতগোবিন্দকে নেহাংই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য বলে মনে 
করে থাকেন। তীরা মনে করেন এক্ষেত্রেও ভক্তিভাব পরবর্তীকালে আরোপিত । বলা 
বাহুল্য, প্রথমে গীতগুলি রচনা করে পরবর্তাঁকালে গ্লোক সংযোজন করে গীতগোবিন্দ কাব্যখানি 
রচিত হয়েছে এই ধারণার মত আমর! পূর্বোক্ত ধারণাতেও সায় দিতে রাজি নই। 

প্রথম সর্গের আরস্তেই রাধামাধবের বিজনকেলির জয়ঘুক্ত হওয়ার প্রার্থনা, হুরিম্মরণে 
মনকে সরস করার বাসনা থাকলে এই হ্থন্দর পদাবলী শ্রবণের উপদেশ, দশাঁবতাঁর বন্দনায় 

ধৃত দশবিধরূপ জগদীশ কৃষ্ণকে নমস্কার, “হরিবিজয় মঙ্গলাচারে*২__কুষ্ণের জয়গান এইগুলি 
কাহিনীর শচনা হ'লেও কবির ভক্তিভাবের অবিসংবাদী সাক্ষ্য। কাহিনী বণিত হয়েছে 

আরাধ্য দেবতার রতিকেলিকথায়--স্থতরাং সেই কেলিকথার পোষক বসস্ত-বর্ণনা ও শৃঙ্গার 
প্রত্ব বর্ণনা বিশেষ নিপুণতার সঙ্গেই কর! হয়েছে । শুঙ্গাররসমিশ্র ভক্তিভাবই তাই পরবর্তী 
বণিতব্য বিষয়সমূহে এধান হয়ে ধরা পড়েছে। তাই দেখি তিনি 'অদ্ভুত কেশবকেলিরহ্তম্, 
সন্বন্ধে সচেতন হয়েই বলছেন যে, 'সামোদ-দামোদর' হরি এই বসম্তকালে বিশ্বকে অঙ্গুরঞ্জনের 

১ রষ্টবা ১ আ্রীহরেক্ঃ মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ, “কবি জয়দেৰ ও প্রীঞ্ীগীতগৌবিন্দম্।” পৃ ১৪৯ 
২ মহারাণ! কুস্ত ভার “রসিকপ্রিয়া' নামক গীতগোবিদ্দের টাকা গ্রন্থের সমস্ত গান ও প্লোকগুলির আলাদা! আলাদা 
নাম দিয়েছেন। নামগুলি যেমন হুন্দর তেসনি তাৎপর্ববোধক | যেমন 'প্রলয়পয়োধি জলে" এই প্রথম গীতটির নাম 
'দ্শাবতার কীতিধবল', দ্বিতীয় গীত 'ত্রিতকমলাকৃচমণ্ডল' গানটির নাম 'হরিবিঞয় মঙ্গলাচার', তৃতীয় গীত 
'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' গানটির নাম “নাধষ মহোৎসবকমলাকর'। তেমনি 'প্রতাহ পুলকাহুরেণ' শ্লোকের 
নাম 'ক্রভারত্ চত্রহাস' 'তন্তা পাটলপাণিজাঙ্কিতনুরো' ইত্যাদি ল্লোকেৰ নাম “কামাতূতাতিনব মৃ্গান্ক লেখা! । 



সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ ১৬৫ 

ছারা [ ম্ব-স্ব-বাগ্াতিরিকরসপ্রদানগ্রীণনেনান্বংহনয়ন ]৩ আনন্দদান করতে এবং ব্রজ্- 

স্ন্দরীদের দ্বার! শ্বচ্ছন্দে আলিঙ্গিত হয়ে যৃতিমাঁন শঙ্গাররসের ন্যায় বিলাম করছেন ।৪ 
সর্বদাই শ্রীরাধার প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ ক'রে তিনি প্রার্থনা করছেন স্মিত মনোহারী 

হরি আপনাদের রক্ষা করেন।৫ এ প্রার্থনা নিছক কাব্যচাতুর্ষমাজ্জ নয়। দ্বিতীয় সর্গেও 
দেখি 'অক্লেশকেশবের' পূর্বরাগ স্মরণ ক'রে এ কাব্যের নায়িকা শ্রীরাধাও কেখবের লোকাতি- 
ঞ্রাস্তি গুণাবলী স্মরণ করে বলছেন যে, কপোলে যার মনোহর মণিময় মকরাকুতি কুণ্ডল 
সেই সীতাম্বরের আনুগত্য করেন মুনি, মন্কমন্তান ! ₹মানব 1, দেবতা ও অস্থরকুলের শ্রে্ঠা 

স্থ্দরীগণও ।৬ “কলিকলুষভয়” পরশমনের ক্ষমতাও এর রয়েছে ।৭ আর কবিও ঘোষণা 

করছেন এই মোহন রূপ বর্ণন। পুণ্যবান্ধের হরিচরণ স্মরণেরই তুল/।৮ আমরাও বিশ্বাস 

করি যে এই কাঁব্যের প্রতিটি পর, প্রতিটি গীত, প্রতিটি অলংকার ও ধ্বনিঝপ্জীর সণই খেন 
কষ্ণভক্তির থেকে উৎসারিত হয়ে রুষ্প্রণাম জানাচ্ছে বা রুষঃপ্রশশ্ির অন্রূলে অনন্থ- 
মনোযোগে ধাবিত হয়ে চলেছে । 

'অক্েশ-কেশবে'র এই কীতি বণনাকালেও জয়দেব জানাচ্ছেন যে উতকন্ঠিতা গোপবধ 

বণিত অতিশয়-নিধুবনশীল মধুরিপুর চরিত্র-গীতি সকলের হৃদয়ে সলীল স্থথ বিস্তার করুক।৯ 
আরও বললেন “গমিতাকাজ্ফী” কেখব আপনাদের কেশ হরণ করুন ।১০ 

রাধাবিরহে “মুগ্ধ 'মধুস্দূন' ক্ষণিক বিচ্ছেদে নিবিড় চিন্তায় যেন সম্মুখেই তাকে দেখতে 
পাচ্ছেন [ দৃশ্ঠসে পুরতে। গতাগতমেব মে বিদধাসি 11১১ কংসারির এই রোদন বর্ণনা ক'রে 
কবি আপার প্রার্থনা করছেন তার কটাক্ষ-উমি 'দধতুবঃ ক্ষেম:১-আপনাদের মঙ্গলবিধান 

করুন ।*২ 

চতুর্থ সর্গে ্সিগ্ধ মধুস্দন সমক্ষে সধীবচন শিবেদন শেষেও তিনি বলছেন £ কেশবপর্দে 
উপনীত ব্যক্তিদের স্থখ প্রদান করুক তার গান।৯৩ রুষেের যে বাহু বুষ্টিব্যাকুল গোকুল- 
বাণীদের রক্ষার জন্য বীররসভরে গোবর্পন ধারণ করেছিল, যে বাহু গোপিনীদের আনন্দচুগ্ধনে 
ললাটের সিন্দুরে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল সেই বাহু “ভবতাং শ্রেম়্াংসি তনোতু',_আপনাদের মঙ্গল 
দান করুন।১৯৪ রাধামিলনাকাজ্জী পুগুরীকাক্ষের লীলাপ্রকাশক এই গানে স্থরুতকারীদের 

মনে হরি উদিত হোন, এই কামনা] পঞ্চম সর্গেও করেছেন ।১৫ বলছেন £ “হরিসেবক' 

জয়দেবের বণিত পরম রমণীয় এই গান আহল।দিত মনে স্কৃতকারীপের বাঞ্ছিত অতি সদয় 

হরিকে বন্দনা করুক ।৯৬ প্রার্থনা করেছেন ; “অবতু ত্বং দেবকীনন্দন? 1৯৭ জয় প্রার্থনা 

৩ দ্রষ্টব্য ঃ বালবোধিনী টীক। : পুজারী গোস্বামী : ১1৪৭ গীতগোবিন্ব । 

৪ বুষ্টনা £ গীতগোবিন্দ, ১১৭ ন্যক ধ্রোক। ১১ জব) ; গাতখে।বিন্দ, 9৮ সপাক শ্োক। 

৫ এঁ ১13৯ & ১৯ এ 21১৬ 

৬ এ ২1৭ রী ১৩ এ 31১৮ রে 

ধ টা] ৮1৮ নু ১৪ এ ৪1১৩ রঃ 

৮" এ ২1৯ ১৫ এঁ ৫1৬ রর 
৯ এ ২১৮ রর ১৬ পঁ ৫1১৬ রর 

১৩ এঁ ২২১ ১৭ এ ৫1২১ রি 



১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

করছেন রুষ্ণের অভিগ্রায়যুক্ত বাক্যাঁবলীর।১৮ “হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী'__্বয়ং 

ব্যবহৃত এই স্ব-বিশেষণও কি পূর্বোদ্ধত বিষয়ের মত তাঁর একাস্ত ভক্তিভাবের প্রকাশ 

নয়?১৯ ঠিক তেমনি ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রকাণ দেখা যায়--তার গান কলিকলুষকে 

পরিশমিত করুক এই প্রার্থনায় ।২০ মাঁঝে মাঝে তার বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে : 

ইহ রসভণনে কুতহরি গুণনে মধুরিপুপদ সেবকে। 

কলিযুগচরিতং ন বসতু ছুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে || ৭1২৯ 

'মধুরিপুর পদসেবক" কবিনূপ জয়দেবের এই রস [ শঙ্গার রস ] বর্ণনাও হরির গুণবর্ণনাকে 
কলিযুগোচিত পাঁপ স্পর্শ করতে পারে নাঁ। ৭২৯ 

কখনও বলছেন শ্রীরাধার গানের সঙ্গে হরিও আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন।২১ 

সপ্তম সর্গে 'নাগরনাঁরায়ণ' কথ! দিয়েও রাধামিলনার্থে এলেন না। এই কারণে খণ্ডিত 
রাধার বিলাপ বর্ণন1! করে সর্গ শেষের মঙ্গল প্রার্থন। করছেন রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করে। 

এ প্রসঙ্গে পূজারী গোস্বামী তার “বালবোধিনী” টাকা সুজ্দর করে বলেছেন £ 

“অখৈতৎ ছুঃখবর্ণনমসহিষুঃঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্তায়েন২২ সাধারণ কেলিরাত্রেঃ 

প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খগ্ডিতাঁবস্থাং বর্ণয়িষ্ান রাধামাধবয়োঃ প্রাক্তন 
কেল্যনস্তরাবস্থিতিমাহ । 

দুঃখ বর্ণনায় অসহিষ্ণণ কবি সিংহাঁবলোকন ন্তায়ের দ্বারা সাধারণ কেলিকাঁলে 

প্রাতশ্চরিত বর্ণনা করেছেন, এবং তাই রাধিকার খপ্ডিতাবস্থা বর্ণনা করে অনস্তর 
রাঁধামীধবের পূর্বকেলির কথা বলছেন । 

শ্লোকটি এই : 
প্রার্তনীলনিচোলমচ্যুতমূরঃ সম্বীতপীতাংশুকং 
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হমতিন্বৈরং সখীম গুলে । 

ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাঁধায় রাঁধাননে 
স্মেরম্মেরমুখোহয়মস্ত জগদানন্দায় নন্দীত্মজঃ | ৭৪২ 

প্রভাতে নীলনিচোলপরা কৃষ্ণ ও রাধার বক্ষে আবৃত পীতবস্ত্র চকিতে দেখে সখীরা 
ছেসে উঠলে যিনি শ্রীরাধার লঙ্জাযুক্ত মুখে সহাস্তয কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন সেই 

নন্দাত্বজ জগতকে আনন্দিত করুন । 

খগ্ডিতাবস্থা বর্ণনার পর মঙ্গলাচরণ ক্লোকে এই পূর্বকেলি ব্্ণনীয় তাঁর কাব্যচাতুর্য না 

ভক্তিভাবাতুর হৃদয়ের ছুঃখ অসহিষুতা প্রকাশ পেয়েছে তা রসিকজনেরা সহজেই বিচার 

করতে সমর্থ হবেন। বস্ততঃ শৈল্লিক ব্যঞ্লনা ও ভক্তিভাবাতুর হৃদয়ের স-গীত উচ্ছাস পরস্পর 
এখানে যুক্তবেণী রচনা করে কষ্ণময়তার সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । 

১৮ ড্রষ্টব্য ২ গীতগোবিন্দ, ৬১২ সংখ্যক প্লোক। ২৯ দ্রষ্টব্য ; গীতগোবিন্দ, ৭২০ সংথাক প্লোক। 
১৯ &ঁ ৭1১৯ ২১ এ ৭1৩৮ 
২২ সিংহ চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেণে শিয়ে আবার চলে। এই পিস্ছন কিরে তাকানোকে 

'সিংহাবলোকনন্কায়' বল। হয়েছে স্ায়শাস্ত্রে। 



খ্যা! ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ। ১৬৭ 

অষ্টম সর্গের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও কষ্ণের এশ্বর্ষময় বংশীধবনির জয়গান গেয়েছেন কবি £ 

অস্তর্মোহনমৌলিধূর্ণনচলনসন্দারবিত্রংসন- 
স্তব্ধাকর্ষণদুষ্টিহ্র্ধণমহা মন্ত্র: কুরঙগীদুশাম্। 
দৃপ্যদ্বানবদূয়মানদিবিষদ্দ,ার দুঃখাপদাং 
অ্রংশঃ কংসরিপোর্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি কেশব ॥ ৮1১১ 

কংসারির যে বংশীরব গীতিমুদ্ধ! কুরঙ্গীনয়নাদ্দের মনোমোহনে, শিরো ঘূর্ণনে, দৃষ্টি 
আকর্ষণে, কেশপাশ থেকে মন্দারকুহছম বিত্রস্তকরণে, তাদেরকে স্তব্ধ, আকৃষ্ট ও বশীকরণে 

মহামন্ত্রন্বরূপ, এবং সেই সঙ্গে দানবগণকর্তৃক উপদ্রত দেবতাদের ছুঃখরাশি ধিনাশে দক্ষ, 
সেই বংশীর্বনি আপনাদের কল্যাণ প্রদান করুক । ৮1১১ 

এই বংশীধ্বনির প্রশংসা কৃষ্ণের এশ্বর্ধযুক্ত চরিত্রের প্রতি দ্বাদশ শতকোচিত শ্রজামিশ্র 

ভক্তিরই পরিচায়ক । নবম সর্গেও তার প্রার্থনা যে তার গান রমসিকজনের হখোৎপাদন 

করুক ।২৩ দশম সর্গে মানিনী রাধার পা ধরে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান-তীার মান ভেঙেছেন 

_ এই আশ্চর্য ব্যাপারটির পূর্বে নাটকীয় তাঁ্পর্য বহন করছে নবম সর্গের শেষ ক্জোকটি। 

কৃষ্ণের এ্রশর্য-প্রকাখক এই শ্লোকটি সাধারণ নায়কোচিত কার্য বর্ণনাকে বিশি্তামন্তিত 

করেছে £ 
সাঁজ্্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্রৃন্দৈরমন্নাদরা_ 
দানভ্তৈনুকুটেক্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দশিতেন্দিন্দিরম্ 
স্বচ্ছন্দং মকরন্ সুন্দর গলন্মন্দাকিনীমেদুরং 

শ্রীগোবিন্দপদ্দারবিন্দমশুভক্ষন্দায় বন্দাঁমহে || ৯1১১ 

পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ অশেষ আদরে ও গভীর আনন্দে প্রণত হ'লে তাঁদের মুটের 

ইন্দ্রনীলমণিসমূহ যে চরণে ভ্রমরদের শোঁভাধারণ করে, এবং বিগলিত মকরন্দন্ন্দর 

মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেছুর হয়, অস্তুভ বিনাশার্থে সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দকে 

আমি বন্দন করি। 

যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তাঁর পায়ে ইন্দ্র প্রভৃতি অধস্তন দেবগণের প্রণাম কিছু আশ্চর্য 

ব্যাপার নয় । কিন্তু কৃষ্ণের মহব, বৃহব, এশ্বর্য এই প্রণামের মধ্য দিয়ে চোখে আঙ্ল দিয়ে 

ষেন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সর্গশেষের এই গ্লোকে। তার কারণ পরবর্তাঁ সর্গে এই 

পরমৈশ্বর্যময় পরম পুরুষই ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীরাধিকার শ্রেষ্টত্ব গ্রতিপাদ্নের উদ্দেশে তার পা 

নিজ মস্তকে ধারণ করার কথ। বলেছেন । 

যারা বলেন গীতগোবিন্দ কাব্যে গান আগে রচনা ক'রে পরে ক্লোকযোজনার দ্বারা একে 

কাব্যাকাঁর দান কর! হয়েছে তারা এইখানে এসেই অনগভব করবেন ভক্তিভাবের কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনার নির্দেশেই সমগ্র কাব্য রচিত না হলে এই ব্যগ্নন৷ জোড়াতালির হুত্ে প্রকাশিত 

হতে পারে না। 
০০১০০৪৯৪৪, 

২৩ দ্রষ্টুবা £ গীতগোবিন্দ ৯৯। 



১৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

দশম সর্গের শেষে কুষ্ণগ্রীতিবিধান করুন এই প্রার্থন! প্রকাশিত হয়েছে । একাদশ সর্গেও 

জয়দেব প্রার্থনা করেছেন তীর এই গান য। হারের চাইতেও সুন্দর, রমণীর চেয়েও মনোহর, 

তা হরি-বিনিহিত-মানস [ রুষ্ণাপিত চিত্ব ] ভক্তর্দের ক্তটে অবিরাম অধিষ্িত থাকুক ।২৪ 

জয়দেব ভক্ত এবং কবি। তার কাব্যের অমরতা৷ তিনি চান এবং অপর ভক্তগণকর্তৃক স্বীকৃতির 
পুরঞ্কারও কামনা করেন। এই ছুটি কামনাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভক্ত-ন্বীকৃতি 
প্রপ্ির কামন! ধার সর্বদাই প্রকাশিত হয় তিনি ষে তাঁর কাব্যকে ভক্তিবিহীন ধর্মভাবনাহীন 

শূঙ্গার কাঁব্য করে তুলবেন না, ত৷ সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা সম্ভব । তাই এই সর্গেই দেখি 
তিনি হরিকে পুণ্যফলের .সারভৃত বলে বর্ণনা করে সকলকে হরিপ্রণামের আহ্বান 

জানিয়েছেন ।২৫ 

দ্বাদণ সর্গের ছাদশ শ্রোকে যেখানে আমরা একটু থম্বকে দীড়িয়েছিলাম এবং 'পৌরুষরসঃ 

স্সীণাং কুতঃ সিধ্যতি” কবির এই মন্তব্যে কামস্থত্র বণিত বিপরীতরতারভ্ে রাধিকার 
অল্লায়াসে স্থখ প্রাপ্তির শিখিলতার দ্বারা রতিরণে পরাজয় ঘোষণার সংবাদে ভেবেছিলাম যে 
এর কোনও আধ্যাত্মিক ব্যগ্ন] বার করা যাঁয় না__সেই শ্নে।কের তাঁখপর্যও প্রতীয়মান হবে 

খধি এর পূর্বের, নবম সংখ্যক গ্লেংকের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকধিত নয়। তিনি বলছেন £ 
প্রতিপদে মধুরিপুর আহলাদ-প্রকাঁশক শ্রীজয়দেব-কবি বণিত এই গান রসিকজনের 

চিত্তে [ শ্রকষেের ] মনৌরম রতিরসান্বাদজনিত বিনোদভাব জাগ্রত করুক 1২৬ 

বিপরীত রতিতে যদি.মধুরিপুর আহলাদ প্রকাশ হয় তবে প্রাচীন রীতি অন্নুসারে তার 
বর্ণনাতেও দোষ নেই। কৃষ্ণের যাতে সুখ, রাধিকার যাতে উদ্যোগ, তার বর্ণনায় কবিরও 
আনন্দ। 

শীরাধাকুফ্ের মধুররসাত্মরক লীলাই তার কাব্যের উপজীব্য । শৃঙ্গার-বর্ণনায় যথেষ্ট 
সময়ক্ষেপণ করলেও আমরা লক্ষ্য করব যে উপান্ত দেবতার মধুররসাম্মক লী'লা-বর্ণনার 
অ।কাজ্ষাই সমস্ত শুঙ্গার-বর্ণনার পশ্চাতে সক্রিয় থেকেছে । নিতান্ত ধর্মীয় প্রেরণ। ও ভক্কিভাব 

ছাঁড়। এ-কাব্য বিশুদ্ধ আদ্দিরসময় হ'লে পূর্বোদ্ধত অস্তঃসাক্ষ্যগুলি অনুপস্থিত থাকত । আর 
সার। ভারতে কাব্য হিসাবে যতট। নয়_-ধীয় সম্প্রদায়গুলির অতি আদরণীয় গ্রন্থ হিসাবেও 

এ কাব্য তার চেয়ে বেশি স্বীকৃতি পেত না। তবে লক্ষণীয় এই যে, বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বার! 
প্রেরণা লাভ করে রচিত হলেও সর্বদাই কাব্যশিল্পের সমস্ত উপকরণ-উপাদদান সযত্বে চয়িত 

হয়েছে ; তাই এ কাব্য একাধারে বিলাকলায় কৌতুহলী পাঠকের হৃদয়হরণ ও হরিম্মরণে 

চিত্বমরসতাকামীকে তৃপ্ধ করেছে । তাই দেখি দ্বাদশ সর্গে তিনি সচেতনভাবেই ঘোষণা 
করেছেন £ 

২৪ দ্রষ্টবা £ গীতগোবিন্দ ১ ১১/৯। 
২৫ রী, ১১1৩১ 

২৬ দ্রঃ আঘদেবভপিত মিদমনুপদনিগছি তমধুরিনমোদম্। 
জনয়তু রসিকজনেহুমনোরমরতিরস ভাব বিনোদম্।। ১২।৯ 



খ্য। ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্ময় প্রেরণ! ১৬৯ 

য্দ্গান্ধ' বকলা হকৌশলমনধ্যানঞ্চযদৈষ্ণবং 

যচ্ছজারবিবেকতত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্। 
তৎ সর্বং জয়দেবপপ্তিতকবেঃ ক১ফ্ণকতনা হ্বনঃ 
সানন্দ। পরিশোধয়স্ত স্ধিয়ঃ শ্ীগীতগোবিন্দতঃ || ১২1২৭ 

হে স্থ্ধীগণ ! যদি গন্বর্দের কলাতে [ সঙ্গীতে ], যদি বৈষ্ণবদের অনুধ্যানবিষয়ক 
কৌশলে, যদ্দি বিবেকতত্বে এবং যদি শঙ্গাররসকাব্যে আগ্রহ থাঁকে তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ 
পণ্ডিত শ্রীজয়দেব কবির শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কান্য চিন্তা করুন| 

'ুষৈকতনাত্মন” কবি জয়দেবের এই কাবোর অস্থরালে ধর্মীয়ভাব ও ভক্তিভাবই প্রেরণা- 
স্বরূপ। শুঙ্গাররস আছেই, তবে ত৷ ভক্তির ছ।রা পরিশুদ্ধ_ধময় ভাবন! ছার! প্রেরণা প্রাপ্ত, 

নিয়ন্ত্রিত, সংযমিত ও শুর্ার বর্ণনা থেকে ভক্কিমিশ্র মধুররসে উদীত এই আনানের সিদ্ধান্ত । 

হ॥ 

প্রশ্ন জাগে কবির এই কৃতিত্ব কি তার একক ভক্তির ফলশ্বৃতি অথবা মধ্যযুগের বিশেষত্ব 
অনুযায়ী তীর এই কাব্য ও গীত কোনও বিশেষ ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা অন্ুপ্রেরিত। 

মধ্যযুগীয় বিশেষত্বটি যদি এতিহাসিক সত্য হয় তবে ইতিহাসের সুত্র অবলদ্ধন করে এ 
ব্যাপারে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। 

এ ব্যাপারে মুস্কিল এই যে, ভারতবর্ষে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সঠিক ইতিহাস আজও লেগ! 
হয়নি। প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায়ই আপন আপন মতের 'প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকে ও 

সমন্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাত্মপথের পথিকর্দেরই আপন আপন সম্প্রদ।য়ভুক্ত বলে দাবী করে। এই 

রকম বিচিত্র জটিল বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোনও বিশেষ দাবীর বিচারে বিভ্রাস্ত হয়ে পড়তে 

হয়। জয়দেবকেও সব সম্প্র্দাই আপনদ্দলতুক্ত বলে দাবী ক'রে থাকেন। জয়দেবের তিনশো 

বছর পর মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের জন্ম । তাঁর অনুনতারর1 গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠা ক'রে 
জয়দেবের কাব্য থেকে আপন দার্শনিক প্রত্যায়াঙ্গকুল ভাবন। আবিষ্ষার করেছেন এবং তিনশো 
বছরের পূর্বেই গৌড়ীয় মতের ইঙ্গিত প্রদায়ক বলে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । 

আমাদের দেখতে হবে দ্বাদশ শতকের পূর্বে বৈষ্ণৰ উপাসকদের মধ্যে কার! প্রসিদ্ধ 

ছিলেন এবং কাদের মতের সঙ্গে জয়দেবের কাব্যে বণিত ব্যিশ্নের মিল আছে । 
একথা সর্বজন প্রসিদ্ধ ষে, ভাগবত ব1 বৈষ্ণব সম্প্রদায় মূলত চারটি ধারায় বিভক্ত। শ্রী, 

ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় নামে এই ধারাগুলি পরিচিত । গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যোগ দিলে 

মোট পাঁচটি ধার! বলতে পারি। যদিও গৌড়ীর সম্প্রবায়কে ব্রঙ্গ সম্প্রদায়ের [ মাঁধবাচার্ষের 
প্রবতিত ধারা ] অন্বর্তী নলে মনে করা হত কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তা 
মানেন না। পরবত্তণকালের সমস্ত বৈষ্ঞব দপ্প্রদায় এব শাখ| আললে এই চার সম্প্রদায়ের 

১৬ 



১৭০. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামান্জাচার্য [ আন্বমানিক ১০১৭ ্রীস্টাব্]। বাদরায়ণ মুনি রচিত 

্রদ্গ সুত্র” গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাঙ্কই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি। শ্রীসম্প্রদায়ের 
ভিত্তিভূমি তেমনি রামান্ুজাচার্য প্রণীত ভাগ্য। "শ্রীভান্ত' নামে তা সাধাঁরণ্যে পরিচিত। 

শ্রীসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা! চতুভূ্জ বিষ্ণু বা নারায়ণ মূত্তি ও শেষ অনস্তদেব। ব্রক্ম ও জীব 
এবং জগতের সম্বন্ধকে 'শরীর শরীরী” সম্বন্ধ আখ্য। দিয়ে ব্রদ্মকে সগ্ডণবূপে এর! মেনেছেন। 

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকে নিগুণ, নিধিকল্প চৈতন্তন্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করে তার ভাঙ্ত [ শঙ্করভাঘ্য 

রূপে যা! পরিচিত ] রচনা করেছিলেন । রামানুজাচার্য তা খণ্ডন করে ক্রহ্মকে সর্বজ্ঞ সর্ব 
শক্তিমান সগুণরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন । জীবজগৎ রূপ বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে ব্রহ্ম এক অদ্বৈত 
রূপে প্রতিষ্ঠিত-_-এই এদের মত। শঙ্করের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী । রামান্থজের 

আবির্ভাব হয়েছে গ্রী্টীয় একাদশ শতকে । চতুর্দশ শতকের রামানন্দ রামান্গজের অঙ্গবর্তী 
ছিলেন। কিন্তু পরে ইনি স্বতন্ত্র অঙ্বর্তা দল গঠন করেন ধারা রামানন্দী বলে পরিচিত হুন। 

রঙ্গ বা মাধব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীমধ্বাঁচার্য। এর জন্মস্থান মাদ্রাজ, বর্তমান তামিলনাড়ুর 

মঙ্গলুর নামক প্রীন্ত জিলীয় অবস্থিত বেললি গ্রাম। জন্ম সময় ১২৬৫ বিক্রম সংব অর্থাৎ 

১২০৮ খ্রীস্টাব্ব। এ'র গুরু অদ্বৈতমতের সন্ন্যাসী অচ্যুত পক্ষাচার্য। সন্্যাস গ্রহণের পর এর 
নাম হুল পূর্ণপ্রজ্ঞ । উদ্ভুপীতে [ রজত পীঠপুর-এ ] এ'র প্রাঞ্ধ মৃতি প্রতিষিত। ব্রঙ্গস্থত্রের ষে 

ভাষ্য ইনি রচনা করেন তা 'পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন” নামে পরিচিত । মধ্বাচারীগণ ছৈতবাদী। এদের 
মতে জীব ও জগ বর্গের অংশ ও অধীন ও ত্রদ্ম থেকে আলাদ। সত্াবিশিষ্ট। স্ৃতরাং 

জীবজগৎ ও ব্রদ্মের ভেদই সত্য। অভেদ নয়। তাই নিত্য ভগবত-সামীপ্যই এদের কাম্য । 
এ'দের উপাস্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। 

রুদ্র সম্প্রদায় বা বিষুন্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিষুস্বামী। এর রচিত ব্রহ্ষস্থত্রের 
ভাষ্য পাওয়া যায় না। তবে "শুদ্ধাদৈতমার্তগু নামে গ্রস্থট থেকে এর মত জানা যায়। 

মতবার্দের দিক থেকে ইনি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাঁদী। জীব ও জগৎ ব্রঙ্গের অংশ হলেও অভিন্ন। 

জীব বিশুদ্বাবস্থায় ব্রদ্মের সঙ্গে সাধুজ্য প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ অদ্বৈতভাঁবে মিলিত হয়__-এই এদের 
মত। শ্রীবল্পভাচাধের [জন্ম ১৫৩৭ সংবৎ বা ১৪৮০ গ্রীস্টাব্ধ] অন্ুবর্তাঁ, ধাঁর। বল্লভী বা বল্পভাচারী 

বলে পরিচিত, তারা রুদ্র বা বিুম্বামীর সম্প্রদীয়েরও অন্থবর্তী। ইনি ব্রদ্ষস্থত্রের অনুভাম্' 
রচনা করে বিশুদ্ধাত্বৈতবার্দেরই প্রতিষ্ঠা করেন। এদের উপাশ্ত দেবতা শ্রীপ্রীবালগোপাল । 

রুদ্র সম্প্রদায়ের এক শাখা পুষ্টিমার্গীয় বলে পরিচিত। বিষুসম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরায় 
কথা লিখতে গিয়ে ভক্তমীলের উত্তরার্ধে ভারতেন্দুবাবু হরিশচন্দ্রজী জয়দেবকে রুদ্র 
সম্প্রদায়ের আচার্ধদের মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করেছেন। এ'রা জয়দেবের বংশোস্তবদের 
একটি তালিকাও কোথেকে পেয়েছেন এবং রামরায়জী নামক উক্ত কথিত বংশাবতংসের 

গৃহে রাধামাধবমূতি দেখে গুদের গৌসাই নাকি কবিতাও রচনা করেছিলেন। রামরায়জী 
বিঠঠলনাখের বিস্তার । বিঠঠলনাথজীর চতুর্থ শিল্ শ্রাগোকুলনাথজী “ঘরুবার্তা, নামক 
গ্রন্থে পিখেছেন যে বল্পভাচার্য যখন জগন্নাথপুরী প্রবেশ করেন তখন ঈশ্বর তাকে পুষটিমার্গে 



সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ। ১৭১ 
'গীতগোবিন্দ' প্রচার করে গাইবাঁর আদেশ দেন। এই জন্য পুষ্টিমা্গায় গোস্বামী বালকের 
মন্দিরে মৃত্ির শয়ন সময়ে “রতিস্থথমারে গতমভিসারে মদন-মনোহর বেশম্। এই পঞ্চম 
সর্গের অষ্টপদী এবং বাঁসস্তী দশহরাঁতেও অন্য অষ্টপদ্ীর গান অবশ্যই হয় ।২৭ 

চতুর্থ সম্প্রদায়ের নাম নিশ্বার্ক বা সনক সম্প্রদায় । “চতুঃসন” [ সনক, সনাতন, সনন্দ ও 
সনৎকুমার, এই চার শিষ্কের নামে ] সম্প্রদায় বা হংস সম্প্রদায় রূপেও এই সম্প্রদায় আখ্যাত। 
এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্ীনিষ্বার্কাচার্য। ব্রন্ষস্থত্রের ষে ভাষ্য তিনি রচনা করেন তার নাম 

বেদীস্ত পারিজাত কৌন্তভ' | এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাষুকে কিছুটা বিস্তৃত করে 
নি্ঘার্কের প্রত্যক্ষ শিষ্য প্রীনিবাঁসাচার্য “বেদীস্ত-কৌস্তবভ নামে আর একটি ভাগ্ক রচন! করেন। 

এই উভয় গ্রস্থেই যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার নাম “স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ” | 

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাঁদের মৃূলকথা ব্রহ্ম ও জীবজগৎ দুইয়ের মধ্যে অভেদ ও ভেদ উভয়ই 

সত্য। ঈশ্বর সণ্তণ, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ।২৮ এদের আরাধ্য শ্রীরাধার্ | 
এদের তত্বান্ুসারে রাঁধাঁকুষ্জ একে অপর থেকে পৃথক নন। একই পরমতত্ব আনন্দ ও 

আহ্লাদ এই ছুই স্বরূপেই ক্রীড়ার্থে প্রকট হয়েছেন : 

এক স্বরূপ সদাদৈ নাম । 

আনন্দকে আহলাদিনী শ্যামা আহলাদিনকে আনন্দ শ্টাম।২৯ 

এই চাঁরটি সম্পদায়ের মতবাদের মধ্যে অবশ্যই নিম্বাকীঁয় মতই রাধারুষ্ণকে আরাধ্য 
উপাশ্ত রূপে গ্রহণ জয়দেবীয় মতের নিকটবতাঁ বলে প্রতীত হবে। তাছ।ড়। রামানুজাচার্য 

জয়দেবে পুর্বব্তী হলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিধু-উপাসক | মধ্ধবাচার্যের দ্বৈতবাদে রাঁধারৃষেঃর 
স্বীক।র-সম্ভাবনা থাকলেও মধ্বাঁচার্ধ ত্রয়োদশ শতাঁবীর, অতএব দ্বাদশ শতকের জয়দেবের 
পরবতাঁকালের ব্যক্তি। আর তাছাড়া তিনি রাঁধাকুষ্দের বদলে লক্মীনারায়ণকে উপাস্য বলে 

গ্রহণ করেছেন। বিষ্ুম্বামী তো পরিষ্কারই বিশ্তুদ্ধ অদ্বৈতবাদী। সেখানে শ্রীরাধিকার 
তত্বগত প্রতিষ্ঠার কথাই উঠতে পারে না। পুষ্টিমাগাঁয় শাখায় বল্লভাঁচারীরা জয়দেবকে গ্রহণ 

করলেও পরিষ্ষারভাবেই বহু পরবর্তীকালে, জয়দেবের ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জনের পরেই, 
তাঁকে গ্রহণ করেছেন। বাঁছাই ও বর্জনের পর যে মতবাদ বাঁকি থাকে তা নিশ্বাকাঁয় মতবাদ, 

এবং পূর্বেই বল! হয়েছে রাধাকৃষণকে স্বীকার করেই তা৷ জয়দেবের পূর্বাধিকারের দিকে 

অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। 

২৭ দ্রষ্টবা £ “ভক্তমাল', ব্রজবল্লভশরণ বেদান্তাচার্ধ সম্পাদিত, প্ীনিকুপ্, বৃন্দাবন ! 

২৮ এ'রা ঈশ্বরকে নিগুণও মানেন। নিগুণ, নির্বিশেষ, অবাওমানদগোচর ইত্যাদি শব্াাবলীকে পরবরতীকালের 

আচার্ধরা প্রাকৃতিক হেয়গুণরাহিত্য, প্রান্তিক বিশেষগুণরাহিত্য ও ইয়ত্তানিষেধ পর বাক্য ও মনের সম্পূর্ণরূপে 

গোচরীভূত নয় এই ভাবেও ব্যাখ্যা কারেন। 

২৯ দ্রষ্টব্য £ মহাবাণী, গ্রহরিব্যান দেবজী, সিদ্ধান্ত স্থ অংশ, বৃন্দাবন । 



১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' বর্ষ ৭৪ 

৩॥ 

নিষ্বাকর্ণয় মতবাদের সঙ্গে এই উপাস্য গ্রহণের দিক খেকে জয়দেবের ষে নৈকট্য তা 

ইতোপূর্বেই বহু স্থপপ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে ।৩০ কিন্তু নিখ্বার্কের 

কাঁল সম্পর্কে ধারণ! স্পষ্ট না থাঁকাঁয় এর। অনেকেই জয়দেব ও নিশ্বার্ক কোনও একই সুত্র থেকে 
উপান্ত সংগ্রহ করেছেন এই অভিমত পোষণ করেছেন। কাজেই নিশ্বার্বের কাঁল সম্পর্কে 
ধারণা একটু স্পষ্ট ক'রে নেওয়৷ প্রয়োজন । নিম্বার্ক ষে জয়দেবের বন্ুপূর্বেই আবিভূত হয়ে 
ভ1গবত সম্প্রদায় গুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন এই চতুঃসন সম্প্রদায় স্থাপন ক'রে, রাধাঁকষ্ণকে 
উপাশ্য হিসাবে গ্রহণ ক'রে, বিশিষ্ট এক সাধনতত্ব প্রচার ক'রে গেছেন, সে ব্যাপারে নিঃসংশয় 
হতে না পারলে এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছনে। যাবে না। ভাগবত সম্প্রদায়গুলির 

মধ্যে নিষ্বার্ক সম্প্রদায় যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে ব্যাপারে 202016£ ৬৬11118175 তার 

[71110101910 বইটিতে, বলদেব উপাধ্যায় তার ভাগবত সম্প্রদায় নামক গ্রন্থে 3016:907- 

[795617169 সম্পাদিত চ00০50০1098018 ০ 7২০116102 &. 701০5 নামক বিশাল বিশ্ব- 

কোষ গ্রন্থে এবং বালগঙ্গাধর টিলক তাঁর বিখ্যাত 'গীতারছস্ত” গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। এ'রা 
কেউ কেউ তাঁকে শঙ্করাচার্ধেরও পূর্ববর্তী মেনেছেন। 

কিন্ত ২. তে। 01590091109 তার ৬9157591917) 99119) 8 06001: 10101 

£211510903 ০109 বইতে -নিশ্বার্ককে ছবাদশ শতকের এবং রামাহুজ-পরবতা ব'লে, প্রজ্ঞানা- 

নন্দ সরস্বতী তাঁর “বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস” বইতে তাকে একাদশ শতকের এবং ভঃ রম। 
চৌধুরী তার 409০9০00105 01 13107092110 9150. 1515 0110/9:5 নামক বইতে তাঁকে 

ত্রয়োদশ শতকের এবং ম্ধ্বাচার্যেরও পরবতাঁকালের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

ভাগারকর নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার তালিক] থেকে হিসাব করে নিম্বাবকে 

দ্বাদশ শতকের অনুমান করেছিলেন । যদিও বংশ তালিকা বা পুরুষ-হিসাবের [ অর্থাৎ তিন 
পুরুষে একশো কিংব! চাঁর পুরুষে একশো! এইভাবে কালের হিসাব করা ] মতো গুরুপরম্পরার 

তালিকা! বিচার করা কল হিসাবের একটি উপায় হতে পারে কিন্তু তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। 

তাছাড়। ভাগু।রকরের সংগৃহীত তালিকা খুব নিভূ'লও নয়।৩১ তাতে নি্বার্ক থেকে ৩২ 

পুরুষ অধস্তন গুরু হরিব্যাঁন দেবজীর সময় ১৭৫* শ্রীস্টাব্ধ হিসাব ধরা! আছে। কিন্তু তিনি 
১৫২? সংবতে [ বা ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে ] বর্তমান ছিলেন তা জানা যাচ্ছে। হরিব্যাসদেবের 
গুরু শ্রীভট্ট। তিনি 'যুগলশতক' নামে রাধাকৃষ্ বিষয়ক একশো পদ রচনা করেছিলেন 

ব্রজভাষার আদ্িগ্রন্থ হিসাবে যুগলশতকের অন্ত নাম ব্রঙ্গভাষা আদিবাণী। যুগলশতকের 

৩* দ্রষ্টব্য ২ (ক) 'কবিজয়দেব ও প্রীীগীতগোবিদ্দ', ৪র্থ সংস্করণ, হরেকুষঃ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যারত্র, পৃঃ ১২৪। 
(খ) 'কবি জয়দেব', নান। নিবন্ধ-উঃ হুশীলকুমার দে । 
৩১ প্রবন্ধকার নিলে বৃন্দাবনের নিম্বাকাঁয় আশ্রম থেকে নিম্বাকাঁ় মূল আশ্রমের ইতিহা-ন্বীকত গুরুপরম্পরার 

তালিকা আনিয়ে দেখেছেন। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে ব্রজভাষার আদি বাণী 'যুগলশতক' নামক শ্রীভট্টদেবাচার্ধকৃত 
গ্রন্থের প্ীবরজবললভশরণ বেদাস্তাচার্য সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকা 'জ্ীনিম্বার্ক সময়সমীক্ষা' অংশ ভ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে 
এ সব তালিকার তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল । 

শিপ 



সংখা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা ১৭৬ 

রচনাকাল ১২৭৭ ধ্রীস্টাব্ব।৩২ হরিব্যাস দেবজীকে নিম্বাকীঁয়গণ অত্যান্ত দীর্ঘজীবি মেনে 
থাকেন। তাঁর গুরুর গুরু কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্ধের আবির্ভাব কাল দ্বাদখ খতক বলা হয়ে 
থাকে। তার নাঁমে লিখিত ১১৬১ খ্রীপ্টান্দের একটি পাট্টা-ই এ ব্যাপ;রে নিঃসংশয়িত 

প্রমাণ ।৩৩ বল! হয়েছে ষে কেশব কাশ্মীরী ভট্ট।চার্ধ যদি নিথ্ধার্ক থেকে ৩* পুরুষ অধস্থন 

হন আর তিনিই যর্দি দ্বাদশ শতকের হন তাহলে নিষ্বার্কের সময় কী করে দ্বাদশ শতকের হয়। 
অনুরূপ ভাবেই হরিব্যাঁস দেবা "ধ, শ্রীভট্ট এদের থেকে হিস|ব করেও, প্রতি ছুই আচাধের 

মধ্যে ব্যবধানকাল গড়ে ২, বছর ধরে হিলাব করেও নিশ্বার্ককে কেশব কাশ্মীরী থেকে 

৩০১৫২০-৬০* বছরের আগেকার অর্থাৎ প্রায় খ্রীস্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীর বলে ধরে নিতে হয়। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে নিষ্বাককে ভট্ট শাস্কর বা ভাঙ্করাচার্ষের 
পরবতী বলে ধরেছিলেন। ভাঙ্করাচার্য নবম শতান্ধীর “সোপাধিক ভেদাভেদবাদী, 

দার্শনিক | কিন্ত ভাঙ্করাচার্ধকত ত্রহ্মস্থরের ২।৩।৩১ স্যত্রের ভাগ দেখলে বোঝা যাঁয় যে 

তিনি শিম্বার্কের প্রধান শিষ্য শ্ীনিবাসাচার্ধের ব্যাখ্যা অক্ষর ধরে উদ্ধত করে খণ্ডন করতে 

চেয়েছেন ।৩৪ বিচার খণ্ডনের প্রয়াস খেকেই প্রমাণিত হয় যে শ্রানেবাপাচার্ধ ভাঙ্করাচার্য 

থেকে পূর্ববতী এবং তর গুরু নিশ্বার্দেব তো বটেনই । 
শঙ্গরাচার্য তার ভাসে নিশ্বার্কের ন ম কিংবা শ্রনিবাপ।চার্ষের নাম করেননি_এ থেকে 

যদ্দি অন্থমাঁন করতে হয় যে তিনি শঙ্কর-পরবতা তাহলেও হুল হবে। কেন না শঙ্গর নানা 

স্থানে নিম্বাকীায় দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ উল্লেখ ও খণ্ডন করেছেন। শানিব।সাচার্ধের 

“বেদান্ত-কৌস্তভ" ভাষ্তের ভাষাকে পুবপক্ষ করে নিঙ্থা্ক-শ্র'নবাসের সিদ্ধন্তপক্ষকে খগুন করার 
চেষ্টা করেছেন যদ্দিও তাদের নামত: উল্লেখ করেননি 1৩৫ 

উল্ঢে। পক্ষ নিশ্বার্কভাষ্যেও শঙ্করের নাম তো নেই-ই, মতের ও খণ্ডন নেই। পূর্বাচার্যদের 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন না ক'রে আপন মতের প্রতিষ্ঠা হয় না-এইটিই ভারতীয় দশন-আলোচনার 
রীতি । আসলে নিম্বার্ককৃত ব্রন্ষস্থত্রের ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাচীন এবং বোধ হয় সেই জন্যই অত 
সরল ও সংক্ষিপ্ত । নিশ্বার্কের নাম শঙ্কর যেমন করেননি, তেমনই রামাঙজ, মধ্ব, বল্পভ 

শ্রীক$ও তাঁর নাম করেননি । আসলে নাম করা বা না কর! কোনও ব্যাপারই নয়। 
বিচার খণ্ডনই আসল ব্যাপার । তা থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি শগ্র-পূর্ববতী। স্থৃতরাং 
প্রাকৃ-শঙ্কর যুগের ব্যক্তি হওয়ার জন্য নিশ্বার্কদেব ভাস্কর, রামাঙ্থজ, মধ্ব, বল্লভ, বিষ্ণম্বামী 

এবং শ্রীক্ঠ এদের সকলেরই পূর্ববর্তী । 

৩২ নয়ন বাণ পুণি রাম শশি গণোঅস্কগতি বাম। 
ঞভট্ট প্রগটত ধুগলশত যহ সম্বং অভিরাম ॥ 
অর্থাৎ ১৩৫৩ সংবং-[ ১৩৫৩--৫৬ )-১২৯৭ স্বীষ্টাব্দ। 

৩৩ বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ক) 'যুগলশতক"'- প্রীত্রবল্লভশরণ বেদাস্তাচার্ধ সম্পাদিত সংক্করণ, বুদ্দাবন ও 

(খ) 'আনিত্বার্ক ও দ্বৈতা্ৈত দর্শন”, তৃতীর অধ্যার়”_ডঃ অনর প্রনাদ ভট্টাচার্য, সংহত পুস্তক ভাণ্ডার, মহেশ লাইবেরী 

কলকাতা ১৯৬৬ দ্রষ্টব্য । 
ও৪ দ্রঃ নিশ্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন- ডঃ অমরপ্রসাদ ভটাচাষ, পৃঃ ৭৫। 

৩৫ দ্রঃ নি্বার্ক ও দ্বৈতাদৈত দশন--ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৭৯ | 
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কিন্তু যথেষ্ট পূর্ববর্তী বোধ হয় নন। কারণ নিম্বার্কের শিশ্বপরম্পরায় চতুর্থ আচার 
পুরুযোত্তমাচার্ধ 'বেদান্তরত্ব-মগ্রুযা' গ্রন্থে শঙ্করাচার্ষের নান। মতবাদ খণ্ডন করেছেন । যদি 

নিশ্বার্ক ও শ্রনবাস প্রাক-খস্কর যুগের এবং চতুর্থ শিষ্য পুরুষোত্তন শঙ্করোন্তর যুগের হন, 
তাহলে তৃতীয় আচার্ধের [ শ্রবিশ্বাচার্ধের ] সমসাময়িক হতে হয় শঙ্করকে। অর্থাৎ শঙ্করের 

ছুই গুরু আগে নিষ্বার্কের কাল। ব্যবধানট৷ আনুমানিক একশো বছরের কম তে হবেই! 
তথাপি গুরু-পরম্পরা বিচার বিভ্রান্তিকর । শিষ্য গুরুর চাইতে অনেক বড়ে। হতে 

পাঁরেন-_আশ্রম-গদীতে বসার সময়ের গড় হিসাব ধরে সর্বদ1 সত্যে পৌছ!নো যায় না। 
নিষ্বার্কীচাধ “্থগতমতং নিরাকরোঁতি' বলে যে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করেছেন তা বিপ্রভিক্ষ 

ধর্মকীতির মত। ধর্মকীতি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর লক হলে নিম্বার্ককে তার আগেকার 
লোক বলা সঙ্গত হয় না। এ সব থেকে সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্কর খ্রীস্ীয় অষ্টম শতাব্দীর হ'লে, 
নিশ্বার্ক ৬ষ্ঠ-*ম শতকের দার্শনিকের মত খণ্ডন করলেও তিনি প্রাকৃ-শঙ্কর যুগের হলে তাঁর 
আবির্ভাব কাল খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী না হয়ে যায় না ।৩৬ 

ডঃ রমা চৌধুরী নিশ্বার্ককে মধ্বাচার্য-পরবতাঁ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধরেছিলেন। এর 
পশ্চাতে যে ভ্রান্তি কার্ধকর ছিল তা হল এই যে তিনি নিশ্বার্ক-রচিত গ্রন্থ বলে “মধ্বমুখমর্দন? 
এবং “সবিশেষ-নিবিশেষ শ্রীরুষ্ণ স্তবরাঁজ' নামে দুখাঁনি রচনাকে গ্রহণ, স্বীকার ও আলোচনা 
করেছিলেন ।৩৭ কিন্তু মধ্ব'ও শঙ্কর সমালোচনার ওই ছুটি গ্রন্থ কখনই নিম্বার্কের রচনা! হতে 
পারে না।৩৮ | 

নিশ্বারকদেবকে শঙ্কর-পূর্ববর্তী অতএব জয়দেবের ঢের পূর্ববর্তী বলে না হয় প্রতিষ্ঠা করা 
গেল। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মধুর রসোপাসনার ধারা, রাধারষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
স্বীকৃত ধারণ ও পৃজ-উপাঁসনা'র পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিচার না করলে সিদ্ধান্তে পৌছনো৷ অসম্ভব। 

৪ ॥ 

“বেদাস্তদশপ্পোকী'-তে মিষ্ব্কাচার্য রাঁধাকৃষণ সম্পর্কে বলেছেন £ 
স্বভাবতোইপান্ত সমন্তদ্োষমশেষকল্যাণ গুণৈকরাশিম্। 
ব্যহাঙ্গিনং ত্রদ্ম পরং বরেণ্যং ধ্যায়েম্ কৃষ্ণ কমলেক্ষণং হরিম্॥ ৪ 

৩৬ নিম্বার্কের কাল সম্পর্কে আরও বহু তথ্যের খুটিনাটি আলোচনার জন্য নিয়ের বইগুলি দ্রষ্টব্য ঃ 
(ক) 'ধুগ্লশতক"- ব্রজবল্লভশরণ বেদাস্ত।চার্য, বৃন্দাবন । 
(খ) 'নিষ্বা্ক সম্প্রদায় আওর উস্কে কৃষ্ণভক্ত হিন্দী কবি'_ডঃ নারায়ণ দত্বশমা, প্রিন্সিপাল, জহর ইন্টার 

'কলেজ, মথুরা । 
(গ) আনিদ্বাক ও স্থৈতাদ্বৈত দর্শন_-ড$ অমরপ্রসাদ ভট্টাচাষ, ক(লকাত।। 
৩৭ নিপ্বাকাঁয় মতানুসারে নিম্বার্কদেব স্বপংয|। রচনা করেন, তার তালিকা এই; (ক) বেদাস্তপারিজাত 

কৌন্তভ, (খ) বেদাস্তদশগ্লোকী ব| বেদাস্ত কামধেন্, (গ) প্রপন্নকল্পবল্লী, (ঘ) মন্ত্ররহস্তযে'ড়শী, (ও) প্রপত্তি 
চিন্তামণি, (5) শীতা-বাক্যার্থ, (ছ) সদাচারপ্রকাশ, (জ) রাধাষ্টকম, (ঝ) কৃত্ণষ্টকম ও (4) প্রাত; 
স্মরণ স্তোত্রম্।-_এর মধো ঘ, ও, ও ছ সংখাক বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, বই পাওয়া যায়নি । 

৩৮ এব্যাপারেও বিশদ আলোচনার জন্ 'নিশ্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন', পৃঃ ৪২-৪৯ প্রষ্টব্য। 
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অঙগেতু বামে বৃষভাম্থজাং মুদাবিরা জমানামহ্রূপসৌভগাম্ 
সথীসহত্ৈঃ পরিসেবিতাং সদ! স্মরেং দেবীং সকলেষ্টকা মদাম্ ॥ £ ॥ 

অশেষকল্যাণগুণরাঁশিময় ও সমস্ত দৌষরহিত পরব্রঙ্ম চতুর্র্তহ- 
যুক্ত কমল নয়ন বরেণ্য হরিকৃষ্ণকে ধ্যান করি ॥ ৪॥ 

ধার বাম অঙ্গে বৃষভাহ্ননন্দিনী অন্থরূপ সৌভাগাযুক্ত 

প্রফুল্ল! সহশ্রসথী পরিসেবিতা সকল ইষ্ট কামনাপৃতি- 

কারিণী দেবীকে স্মরণ করি ॥ ৫ ॥ 

কিংবা, নান্যাগতি রুষণ পদাঁরধিন্দাতি--.' || ৮ || 

তাদের মধুর রসাম্মক লীলার ইঙ্গিত রয়েছে 'প্র/তংস্মরণ স্তোন্ধে' ! 
প্রাতংম্মরামি যুগকেলিরসাভিষিক্তং 

বুন্দাবনং স্থরমণীয়মুদদারবৃক্ষম্। 

কিংবা, প্রাতর্ভজাঁমি শয়নোস্থিত যুগরূপং | 
কিংবা, অন্যোন্য কেলিরসচিহ্ন সখীদুগৌঘ 

স'খ্যাবৃতং হরতকামমনোহরম্ চ ॥ ৩।। 

প্রাতর্ভজে সবরতপয়োধিচিহনং 
গপুস্থলেন নয়নেন চ সন্দধানৌ। 

রত্যাগ্য শেষ শুভদৌ সমূপেত কামৌ 
শ্রীরাধিকাঁবর পুরন্দরপুণ্যপুর্ধো || ৪ ॥ 

শ্রীরাধিকার অশেষ গুণাবলী স্তৃত হয়েছে নিশ্বার্কীচার্য রচিত 'রাঁধাষ্টক" স্তোত্রে £ 

হুরারাধ্যমারাধ্য কৃষ্ণ, বশে তং 

মহাপ্রেম পুরেণ রাধাহভিধাহভূঃ | 

স্বয়ং নামকীর্ত্যা হরৌপ্রেম যচ্ছ 
প্রপন্নায় মে কষ্ণরূপে সমক্ষম | ৩ 

মুকুন্দত্তয়! প্রেমভোরেণ বদ্ধ 

পতঙ্গ যথ। ত্বামনুভ্রাম্য মাঁণঃ। 

উপক্রীড়য়ন্ হার্দমেবাহুগচ্ছন্ 
কপাবর্ততে কারয়াতোময়ীষ্টম্ ॥9॥ 

মূকুন্নাহরাগেণ রোমঞ্চিতাঙৈ, 
রহং ব্যাপমানাং তনুম্বেদবিন্দৃম্। 

মহাহার্দকষ্ট্যা কপাপাঙ্গদৃষ্্া 

সমালোকয়স্তীং কদ। ত্বাং বিচক্ষে ॥।৬।। 
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রাধারুষ্ণ বিষয়ক এই জাতীয় স্তোত্রের সঙ্গে কর্ম, গুরূপসত্তি বা গুরু শরণাগতিযোগ, 
জান, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ এই জাতীয় সাধন প্রণালীর সঙ্গে ভক্তিযোগের অন্তর্গত মধুর বা 
কান্তাঁভাবে উপানাঁও প্রচলিত ।৩৯ 

মধুরভাবে উপাঁসন! পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে । কিন্তু নিশ্বাকীয় মতে 
তার সমর্থন ন৷ থাকলে তা৷ গড়েই উঠতে পারত না। 

এই ধারার উপাঁসনার বিশেষ পুষ্টি ও প্রচার করেন প্রীভট্দেব, শ্রীহরিব্যাঁসদেব, স্বামী 
হরিদ।ন, রসিকদেব, ললিতকিশোরদেব প্রভৃতি আচার্ষগণ ।৪০ 

“এই মধুরভাঁব বা কান্তভাব €প্রমলক্ষণাভক্তির অন্তর্গত, ইহা শ্রীভগবানের বিশেষ কূপাতেই 

লাভ হয়। শ্রীনি্বার্ক তাহার দশঙ্লোকীতে এই কথাই বলিয়াছেন-__“কৃপাইস্যদৈন্যাদি যুজিপ্র- 
জাগতে যয়াভবেৎ (প্রমবিশেষ লক্ষণা” ইত্যাদি__ শ্লোক ৯। পূর্বোক্ত নিস্বাকীরয় আচার্যগণের 
মতে অন্ুরাগাস্মিক। মধুরভাবের উপাসনায় শ্রীরাধারষে প্রিয়-প্রিয়তমরূপে আরাধ্য হইয়া 
থাঁকেন। এই মধুরভাবের সেবার স্থল গোলোকধাঁম। এই গে'লোকধাঁমেরই দ্বিতীয় প্রকাশ 
ব্রজম গুলে নিত্য বৃন্দাবনধাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কপায় তাহার অগণ্য ভক্তই ইহার অনুভব 
বা সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। সর্বপ্রকাঁরে পুরুষাভিমাঁন ব! দেহাঁভিমান বজিত হইলেই 
প্রেমিক সাধক দাসীভাবে বা সহচরীভাবে শ্রীগাধাকষ্ণের নিকুপ্তসেবার অধিকারী হইতে 
পারেন। অন্থরাঁগান্সিকা সেবায় ভক্ত শ্রীশ্্রীরাধাবিহারীজীর অষ্টযাঁম বা অষ্টকালীন লীলার 
ধ্যান, চিন্তা, কীর্তন ও সেবাপুজা প্রভৃতিতে সর্বদাই তন্ময় থাকেন। নিশ্বাকীয়.আচার্ধ 
শ্রীভটজী তাহার 'যুগলশতক" ও শ্রীহরিব্যাপদেবজী তাহার “মহাঁবাণী'-তে শ্রীরাধারুষেের 
অষ্টকাঁলীন অষ্টপ্রহরের নিকুপ্ত-লীলার কথ] বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তাহাদের পরবর্তী 
শ্রীর্ূপরসিকদেব তাহার পদাবলীতে, রমিকর্দেবজী তীহার “রসিকর্দেবজী কী বাণী? গ্রন্থে 

শ্রিহরিদাসজী তাহার কেলিমাল" গ্রন্থে ও বিহারিণ:দব, ললিতকিশোরদেব প্রভৃতি আচার্যগণ 
তাহাদের বাণীগ্রন্থে ও পদাবলীতে শ্রীরাধাকৃষের এই লীলাবিহার ও মধুরভাবে উপাসনার 
কথ! বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। নিশ্বাকীঁয় বৈষ্ণব রসিক-গোবিন্দ কৃত 'যুগল-রসমাধুরী” এবং 
বাবা মাঁধবদাসজী রচিত “নিকুঞুমাধুরী" গ্রস্থেও শ্রপ্রীরাধাবিহারীজীর নিত্যবিহারের বিস্তৃত 

বর্ণনা আছে। শ্রীরপরপিকদেব তাহার “লীলাবিংশতি' গ্রন্থের অন্তর্গত “সিদ্ধান্তমাধুরী” খণ্ডে 
এই নিত্যবিহার ও মধুরভাবের উপাসনাতত্বের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।:'* *.* এই 
নিত্যবিহারের চার অঙ্গ, (১) পরা পর পররদ্বস্বরূপ শ্রীরুষ্ণ, ৫২) তাহার আহ্লাদিনী শক্তি 
শ্রীরাধা, (৩) জীবাত্মীরূপ সহছচরীবর্গ ও (৪) নিত্যবৃন্দাবন ধাম। এই সহচরীভাবের 
উপাসনায় স্ব-স্থখিত্ব এবং তৎস্থুখিত্ব এক হইয়া যায়, তাদাস্্া হইয়া যায়। প্রেমী নিজ 
প্রেমাম্পদের জন্ত সর্বস্ব অর্পণ করে- ইহাই প্রেমের নিয়ম । এইবপ প্রেমী অনুরাগী ভক্কের 

৩৯ এ&নিম্বার্ক দর্শনে সাধন ও উপাসনাপ্রথলী-_-পীনিম্বারক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন" ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 
পৃ ৫*৫--৫*৯। 

৪* ্রীভট্রের 'যুগলশতক', হরিব্যাসদেবের “মহ।বানী', ও “দিদ্ধান্তরত্বাগ্লি, হ্বামী হরিদাসের 'কেলিমাল' এই 
বইগুলির নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা! যায়। 



সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা ১৭৭ 

পক্ষে বিধি-নিষেধাত্মক শান্মেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিধিনিষেধ প্রেমের বাঁধক, 
রসোপামনার বাধক | [“বিধিনিষেধকে জো! ধর্ম তিনকে ত্যাগি রহে নিক্ষর্য'_মহীবাণী, 
হরিব্যাসদেবজী কৃত, পৃঃ ১৮৭ ] তাই নিষ্বাকীয় বৈষ্ব শ্রীঞবদাসজী তাঁহার “ভক্ত নামাবলী" 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন--সেব। হু তে দূর কিয় বিধিনিষেধ জংজার' [ পৃঃ ৮৮] এই সমস্ত তথ্য 
হইতে নিঃসন্দিপ্ধভাবে জানা যায় যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও মধুরভাঁবে বা কাস্তভাবেও উপাসনার 
বিশেষ প্রচলন ছিল এবং উপরে বণিত আচার্গণের পরম্পরায় এখনও মধুরভাঁবের উপাসনার 
প্রচলন রহিয়াছে ।” 

[শ্রীনিষ্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন--ডঃ অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য ] 

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিই নিম্বাকাঁয় দর্শনে রসোপাসনার পদ্ধতি প্রচলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব 
কিছুই প্রকাশ করছে। এই সম্প্রদায়ের গোপনীয় গ্রন্থ “মন্ত্ররহন্যষোঁড়শী'-তেও আচার্য 
নিশ্বার্কদেব স্বয়ং মধুরভাবে উপাসনার নির্দেশ দিয়েছেন £ 

দেহেন্দ্িয় মন: প্রাণৈর্যায়াং হত্বা সমাহিতাঁঃ। 
ভূত্যবৎ পুত্রবৎ সেবে প্রিয্বন্মমি ত্রবত্তথা ॥ ১৬ ॥ 

দেহ ইন্জরিয় মন প্রীণের দ্বারা মায়াকে ত্যাগ করে সমাহিতাবস্থায়, ভূত্যের মত, পুত্রের 
মত, সখার মত, প্রিয়ের সেবা করবে ॥ ১৬॥ 

হরিব্যাসদেবাচার্ধ তার দশঙ্োকীর টীক1 সিদ্ধান্তরত্বা্লি ৪র্থ পরিচ্ছেদে এর ব্যাখ্যায় 
লিখেছেন £ 

শান্তং দাস্যং চ বাংসল্যং সখ্যমুজ্জলমেব চ। 

অমীপঞ্চ রসামুখ্যা প্রোক্তাবৈ রলবেদিভিঃ ॥ 

বল! হয় ষে হরিব্যাসদেবাচার্য কিছুতেই বূপসনাতনের আগের যুগের হতে পারেন না। 

তথাপি তার ব্যাখ্যা উজ্জ্ন রসের স্বীরুতিই প্রদান করছে। 

সম্প্রদায়ের পণ্ডিতও লিখছেন £ 

“সী সহচরী ভাব সে হী যুগল কী সেবা কর না। [মধুর উজ্জল রস-উপাঁসন! ] ইস 

সম্প্রদায় কী মুখ্য পদ্ধতি হযায়।?৯ 
ইনিই উল্লেখ করেছেন ম্বে এদের আদি প্রধান আচার্ধদের মধ্যে একজন, ওহুম্বরাচার্য, 

তার গুরুকে রাধাকুষ্ণখসহচরী সখীরূপে দেখতেন । [দ্রঃ নিম্বার্কবিক্রান্তি, ১৯৩-১৯৪ ] ও 

সব থেকে নিশ্বাকীয় ধারায় মধুর রসোপাসনার কথা জান! গেল। শুঙ্গারভাবনাযুক্ত ভক্তি 
যদি নিশ্বাকায় দর্শনের অন্গগত হয় তাহলে নিশ্বাকীঁয় মতের অন্থগত হয়ে, গীতগোবিন্দে'র মত 

কাব্য রচনা কর! কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং কবি জয়দেবের পক্ষেও নি্বাকীয় দর্শন থেকে 

প্রেরণ আহরণ কর! কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয় । 

৪১ ভ্রষ্টব্য ১. উজ্জ্বল রস-উপাসনা আওর নিম্বাি সম্প্রদায়'- পণ্ডিত ব্রঙ্গবল্লভশরণ বেদাত্তাচার্যজী, পঞ্চতীর্ঘ__ 
ভারতীয় সাহিতা : ভাটনগর | অভিনন্দন সংখ্যা, পৃঃ ১৫৭। হিন্দী তপা ভাষাবিজ্ঞান বিষ্ভাগীঠ, আগ্রা! বিশ্ববিচ্ালয়, 
আগ্রা। 

২৩ 



১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' বধ ৭৪ 

তনু এই মত পুরোপুরি জানতে কিছু অন্বিধার সন্গুণীন হতে হয়। যদিচ 'প্রাত:ম্মরণ 

স্তোত্রে' 'ধুগকেলিরস।ভিষিক্তং, বৃন্দাবনের স্থরমণীয় উদ্ভান, শয়নোখিত যুগ্মনূপ, 

স্থরতপয়োধিচিহ্ুযুক্ ঘুগয দেবতার বন্দনা করা হয়েছে, যদিচ 'বাঁধাষ্টকে” যে রাধার নিকট 

পতঙ্গবৎ প্রেমডোরে কঃ স্বয়ং আবদ্ধ তার গুণকীর্তন কর! হয়েছে তথাপি কোথাও 

প্রীরাধিকাকে পরকীয়া বলে উল্লেখ করা হয়নি । অথচ পরকীর! ছাড়া স্বকীয়তে অভিসার, 

অভিসাঁরকালীন সতর্কতা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। প্রেমের আত্যন্তিকতা 

পরকীয়!-র অভিসার গমন বা! গোঁপন মিলন ইত্যাদির মধ্য. দিয়ে সমধিক প্রক।শিত হয় বলেই 

গৌড়ীয়গণ শ্রীরাধিকাঁর পরকীয়ত্ব মেনে ছিলেন। গীতগোবিন্দ' কাব্যে এ ব্যাপারে আমরা 

মিশ্র ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। 

প্রথম সর্গের প্রথম ঞ্সেেকে নন্দ যে রাধিকাকে আদেশ করছেন ভীত কৃষ্ণকে গৃহে পৌছে 

দেবার জন্য [ 'নক্তং ভীরুরয়ং তদেব তদীমং রাধে গুহৎ প্রাপয়' ] সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের 

বিলাদলীল! দর্শনে অভিমানিনী ও পরে অন্ুতপ্। শ্রীরাধিকাকে সখীকর্তৃক অভিসার গমনের 

উপদেশও [ “ন কু নিতম্বিনী গমন বিলম্বন অন্দর তং হৃদয়েশম্১--গীত ১১] স্বকীয়াঁভাবের 

সঙ্গে খাপ খায় না । আবার অন্ত দ্বিকে 'দম্পতী” শব ও কৃষ্জকে 'পতি” রূপে উল্লেখের৪২ 

মধ্যে তথাকথিত স্বকীয়ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে । পরকীয়া নায়িকাদের অভিসাঁরে বিস্ জন্মাবাঁর 

জন্য পাঁপের প্রতিফলম্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করেছে চাদ। আবার অসতী নারীর 

অভিসার গমনের মত ব্যাপারের কথাও যে তার জান। ছিল তার প্রমাঁণ পাই সপ্তম: সর্গের 

প্রথম ক্লৌকে, যেখানে টাদের বর্ণনা! £ “কুলটাকুল বস্মপাত সঞ্চাতপাঁতক ইব স্ফুট লাঞ্ছনপ্রীঃ) | 

এই ধরনের মিশ্রভাবের উপস্থিতির ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে জয়দেবের কালে ন্বকীয়া-পরকীয়া 

নিয়ে বিরোধ পরবর্তীকালের মত জমে ওঠেনি, এবং জয়দেব এ নিয়ে মাঁথাঁও ঘামাতেন না। 
আর এই ছুধরনের মত ও ভাবের বিরোধ মিটে ঘায় অতি সহজে ঘদ্দি মনে কর] যাঁর গোপীদের 

মধ্যে ব্রজের যুবতী ও বধৃগণ থাকলেও রাধিকার ক্ষেত্রে অবিবাহিত] বয়স্কা কোনও কন্তার 
চিঅই জয়দেবের কল্পনায় সক্রিয় ছিল। এই কন্তকা অবস্থায় অভিসার অবশ্যই সম্ভব, 

অভিসারকাঁলীন লজ্জাঁও স্বাভীবিক-_এমন কি কন্যার ক্ষেত্রে তার প্রিয়তম দয়িতের বিশেষণ- 

রূপে 'পতি' ও উভয়ের ক্ষেত্রে “ম্পতি' বিশেষণও অন্বাভাবিক নয়। বিশেষ যেখানে তবত: 

রাধা কষ্ণেরই শক্তি । বস্ততঃ পরবর্তীকালে অঙ্গের বামে স্থিত “সকলেষ্ট কামদ।' কৃষ্ণভাম্জা 

রাঁধা ক্র স্বকীয় বৈধী পত্ধী হলেও কন্1 অবস্থায় তাঁর সমস্ত লীলাই সম্ভব।৪৩ এভাবে 

দেখতে পারলে নিম্বার্কীয় মতবাদের সঙ্গে গীতগোবিন্দের মূল ভাবদর্শনের সামীপ্য অনুধাবন 

কর! সহজতর হয় আর তাছাড়। বহু বিতর্কের অবসান ঘটে । 

৪২ .. সম্ভাধণৈর্ধানতোরস্পিত্যোরিহ কোন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রলঃ ॥ ৫1১৯ । গীতগে।বিন্দ। 
এবং 'পতুর্দনং কীলিতম্*--১২১৪। গীতগোবিন্দ। 

৪৩ বন্তত নিম্বাকীর় পন্থীরা এইভাবেই কুষ্ণরাধিকার অভিসা'র ইত্যাদি বহু প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকে শ্বীকার 
ওব্যাধ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে ষ্টব্য ১ “রাধাকৃষঃ তস্ব ও জয়দেব' প্রবন্ধ--জীশ্রীনিন্বাকাচার্য ও তাহার ধর্মমত'। 
লেখক এ্ীপুলিনবিহ্ারী ভট্টাচার্য, শ্রীহট। 



সংখ্যা ৪ গীতগে।বিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ। ১৭৯ 

গীতগোবিন্দের প্রথম ক্লক মেঘদর্শনে ভীত রুষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্ত রাধিকার প্রতি 
নন্দের আদেশ এবং সেই নন্দ-নির্দেশে চালিত রাঁধা-মাঁধবের নির্দন কেলি*.-_সনস্ত ঘটনাটির 
পরিকল্পনার মধ্যে যে অসঙ্গতি তা ব্যাখ্যা করার বনু চেষ্টা হয়েছে। নন্দ যাঁকে পিতৃত্সেহবশে 
শিশু বলে মনে করেছে আসলে সেই কৃষ্ণ শিশুও নয়, ভীতও নয়, এ তাঁর এক ছলন!। 

এবং সেই সার্থক ছলনাঁয় কৃষ্ণ-রাঁধিকাঁর গে।পন মিলনই জয়যুক্ত হয়েছে। যদি মনে করা 

যার যে বাধা প্রোঢাকুমারী, বয়োজোা! কন্যা, তা হলে এ অসঙ্গতি খুব সহজেই ব্যাখ্যাত হয়। 
এই প্রসঙ্গে হালের 'গাথ! সপ্চণতী”-তে কবি বিধিবি গ্রহের রচিত সেই শ্পে!কটিও মনে পড়ে £ 

অজুবি বাঁল দাযোদরত্তি ইঅ জম্পিএ জসোমাএ 
কণহ-মুহ পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ-বহৃতি ॥ [বিধিবিগগহস্স ] 

“দামোদর আমার আজও বালক'__যশোদা এরূপ জল্পন! 

করলে, কৃষ্ণমুখপাঁনে চেয়ে গোপনে ব্রঙ্ঘবধূরা হাসল। 

ব্রজবধূরা য! জানে যশোদার তে। তা জানার কথা নয়। এমনি তো নন্দেরও জানার 

কথা নয় যে কৃষ্ণ শিশু নয় ; অথব1 মেঘ দেখে তমালকুগ্জে ঘনায়মন অন্ধকার দেখে ভীত হবার 

অবস্থাও তার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বয়োজ্যেষ্ট! রাধিকার সঙ্গে তাকে নিঃশঙ্কে সে 

পাঠিয়ে দিল। স্তরাং নন্দ অর্থে আনন্দ-দায়িনী সথী”৪৫ অথবা নন্দ অর্থে বাশী৪৬ এই 
রকম ব্যাখ্যা আনবাঁর কোনিও প্রয়োজনই নেই । এতে সহজ জিনিসই ঘোরাঁলো হয়ে ওঠে । 

বস্তত এইভাবে স্বকীয়া-পরকীয়! বিবাদের মীমাংস। নিশ্বাকীয়পস্থীদের মতাহ্বর্তা হলেও 
মূল নিশ্বাকায় শাস্ গ্রস্থ।দিতে এ ব্যাপারে কোন আলোকপাত নেই। তাই পণ্ডিতদের 
কাছে এই ব্যাখ্যা কতট! গ্রহণযোগ্য হবে সে ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়। 

অবশ্য মনে রাখতে হবে নিশ্বার্ক মতে রসোপাননার অস্তিত্ব ও সমর্থন থাকলেও উত্তর 

ভারতে এই ধারায় কাব্যরচনার প্রথা বু পরবর্তী কাল থেকে শ্ররু হয়েছে। ব্রজভাষ! 

'আদিবানী' শ্রীভট রচিত 'যুগলশতক”৪৭যার মধ্যে শরণমাঁচন। [ মঙ্গলাচরণ ] 'ব্রঙ্লীলা'র 

অন্তর্গত মুরলীধবনি শ্রবণ, হরিদর্শনোকঠা, অধীরতা, কু্গমে দর্শনাভিলাষ, হরিদর্শন, 

যুগলবিহার বর্ণন, দপ্পভীমিলন, “সেবান্ুখ'-অন্তগত শাম শষ্যারচন, “সহজনখ/অন্তর্গত 

নিরস্তর দর্শন অভিলাষ, যুগলশোভা, যমুনার তটবিহার, যুগলকেলি ইত্যাকার বহুবিধ ভাব 

বিষয়ক পদ রয়েছে)_সেই গ্রন্থের রচনাকাল ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দ।৪৮ শ্রীভট্রদেবাচার্ধের শিশ্ত 

হরিব্যাসদেবাচার্য “মহাঁবাণী” আখ্যাত গ্রন্থ। অন্যান্য কবিদের মধ্যে শ্রীরপরসিকদেবের 

৪৪ ইথথং নন্দনিদেশতশ্চলি তয়োঃ প্রত্যধ্বনৃপ্রদ্রমং 
রাধামাধাবয়োর্জয়স্তি যমুনাকৃলে রহঃ কেলয়ঃ | ১১ 

৪৫ ইথমনেন প্রকারেণ নন্দ়্তীতি নন্দঃ স চাস নিদেশন্চেতি সঃ নন্দনিদেশ শীরাধিকায়া সত্থীবচনং তশ্মাচ- 

চলিতয়োঃ।-__পুজারী গোস্বামীর টীকা-_হরেকুফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীঠগোবিন্দ ভুষ্টব্য । 

৪৬ পোক্ত গ্রঞ্থের চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪-১৭৬ দ্রষ্টব্য 

8৭ '্্রীযুগলশতক' রচগ্লিতা প্রীভট্টদেবাচার্য। প্রকাশক প্রীব্র্বিহারীশরণজজী। সম্পা্ধক : প্রাত্রজবল্লতশরণ 

বেদাস্তাচাধ পঞ্চতীর্ঘ, বৃন্দাবন ( মধুরা)। বি. স,২০*৯। 
৪৮ ৩২ সংখ্যক পদটাকা ভরষ্টব্য। 



১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ধ ৭৪ 

পদাবলী, রসিকদেব রচিত “রসিক দেবজী কী বাণী' ইত্যার্দি সমস্ত গ্রস্থই পরবত্তণ কালের 
রচিত। অর্থাৎ জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য রচন! ও নাম ছড়িয়ে পড়ার পরই মধুরভাবে 
উপাসনার ধারায় এই সব গ্রস্থাদি রচিত হয়েছে । 

আরও একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । জয়দেব যে দশাবতার বন্দনা করেছেন 

তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কৃষ্ণকে অবতার নন অবতারী রূপে মেনেছেন। 

অবতারদের বৈশিষ্ট্য একে একে বর্ণনা করে তিনি লিখছেন £ 

বেদীহুদ্ধবরতে, জগস্তি বহতে ভূগোলমুছিভরতে 

দৈত্য দারয়তে, বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে 

পৌলন্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে 

স্লেচ্ছান মচ্ছয়তে দশাকৃতিকতে কৃফায় তুভ্যং নমঃ ॥ 
মীন অবতারে বেদোদ্ধার, কুর্মাবতারে মন্দার পরতকে মন্থন দণ্ড করে মস্থনকালে কৃর্মরূপে 

দণ্ধারণ, বরাহাবতাঁরে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দৈত্যধিদারণ, বামনাঁবতারে বলিছলন!, 
পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয় বধ, রামাঁবতারে রাবণজয়, বল্সরামাবতারে হলকর্ষণ, বুদ্ধাবতারে 
করুণাবিতরণ ও কন্ধি অবতারে শ্্েচ্ছবধ করেন যে দশবিধরূপধারী কৃষ্ণ, তাঁকে নমন্ধার 
জানিয়েছেন তিনি । 

অন্তত্র ষে সব স্থানে অবতার বন্দনা পেয়েছি সেখানে হয় দশের চাইতে বেশি অবতার _ 
অথবা দ্শাবতার স্বীকৃত হলে কষ্ণকে ও অবতার রূপে স্বীকৃতিদান কর! হয়েছে । 

এ ক্ষেত্রেও নিশ্বাকীয়দের দাবী যে তাদের সম্প্রদায়েই দশাবতীর বন্দনা চালু এবং তাঁরাই 
একমাত্র কৃষ্ণকে অবতারীরূপে মেনেছেন ।_-আসলে ভাগবত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিশ্বাকায়- 
গণই রাধারুষ্ণকে ব্রদ্ধ ও জগৎ ব্যাপারের প্রতীক ও উপাস্তরূপে মেনেছেন বলে কৃষ্ণকে 
অবতারীরূপে দেখবার আগ্রহই তাদের পক্ষে ত্বাভাবিক-__এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 

নিশ্বাকীঁয় গুরুপরম্পরায় নিষ্বার্দেবের মুখ্য শি্য শ্রীপদুম্ঘর আচার্য তার 'নিম্বার্ক-বিক্রাস্তি” 
গ্রন্থে দশাবতার বন্দনা করেছেন। ওঁহুষ্বরাচার্ষের অপর গ্রন্থ “ওঁহুশ্বর-সংহিতা। এর মধ্যে 
তিনি নিশ্বার্কচার্ষের দশঙ্জোকীতে রাধারুষ্ণের মধুর উপাঁসনার ধারার বর্ণনা করেছেন। সে 
যা-ই হোক, নিশ্বার্কাচার্য যদি অতি প্রাচীনকাঁলের আচার্য হন, তাহলে জয়দেবের পূর্বে কৃষণকে 
অবতারী মেনে দশাবতার বন্দনার এই প্রচলন এই ইঙ্গিতই দেয় যে জয়দেব তীর কাব্যরচনার 
প্রেরণা ছিসাবে অন্য সমস্ত উপার্দান-উপকরণের সঙ্গে একটি বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয়কে গ্রহণ 
করে থাকতে পারেন। 

ওঁছু্ঘরাচার্ধ কত দশাবতার বন্দনাটি এই £ 

| মংস্তায় কৃর্মায় বরাহভাসে 
শ্রীমারসিংহায় চ বামনায় 

আর্ধায় রামায় রঘৃতমায় 
স্বয়োনমোত্তবের যছুতমায় || ৫ ॥ 



খ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ। বত 

বুদ্ধায় বৈ কক্ষে এবমাদি 

নানাবতারোৌঘ ধরায় নিত্যং 

সচ্চিভ্যশক্তি ও তিরুদ্ধধাসে 

কুষ্ণায় সর্বাদি নিধান ধাত্রে || ৬॥। 

রাধাপতেনন্দতন্ুজ কৃষেঃ 

গোবিন্দগোপাল মুকুন্দমি শ্র 
গোঁপীশ বৃন্দাবন রাস লাসিন্ 
জিহবাৎ আর্তম্বরতঃ স্ফরত্বং ॥ ৭ ॥ 

এখানে তাহলে মংস্থ, কৃর্ম, বরাহ, হৃসিংহ, বামন, পরশ্ররাঁম, রাম যছুত্তম বলরাম. বুদ্ধ, 

কক্কি এবস্প্রকার দশাবতার ধারণকারী, সবনিধানধাতা, রাধাপতি, নন্দতঙ্ছজ, গোবিন্দ, 

গোপাল, মুকুন্দ, গোপীশ, বৃন্দাবনরাসবিলাসী কৃষ্ণের প্রতি নমস্কার জানানো হয়্েছে। 

জয়দেব কৃত দশাবতার বন্দনার সঙ্গে এই বন্দনার তাৎপর্ষগত সাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর 

দ্বাদশ শতকে বাংলা! দেশের প্রচলিত ধারায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যরচনা করে জয়দেব 

সমসাময়িক যুগরুচিকে সন্থষ্ট করেছিলেন। তার জন্য একদিকে পুরাণাদি থেকে যুল 

কাহিনীর বীজ-আহরণ করেছেন, অন্যদিকে নিম্ধার্ক-দর্শন সমথিত উপা্য রাঁধারুষ্ণকে ধর্ম 

প্রত্যয়ের দিক থেকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্তই এই প্রত্যয় যে বিশেষভাবে নিগ্গা্ক প্রচারিত 

দর্শনকে সর্বাংশে প্রকাশ করেছে এমন নয় । সেকথ৷ দু ভাবে বলার মত যথেষ্ট তথ্য ও নেই। 

কিন্ত কাব্যরচনার পশ্চাতে রাধাকুষ্ণকে ভক্তিভাবের আলম্বনরূপে গ্রহণ করার এই নিম্বাকীয় 

বীতিটি সক্রিয় দার্শনিক আবহ-পরিমগ্ডন রচন। করে খাকবে। জয়দেব নিশ্বাকীয় হোন ব। 

না হোন তাতে কাব্যের দিক থেকে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সত্যান্ুসন্ধিংহুরা তার 

এই আশ্চর্য, কাহিনী পরিকগ্পনায় অভিনব, কাব্যের পশ্চাতে এইরকম একটি স্থ্প্রাচীন 

কালের দার্শনিক মতবাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেপে খুশিই হবেন। | 



একটি পুরনো মফঃস্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

আজ থেকে বিয়ালিশ বৎসর পূর্বে হুগলি জেলার বৈছ্যবাটী থেকে একটি সাপ্ত।হি? 

পত্রিক] প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বৈগ্যবাঁটা নিবাসী শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়ের শৌগখে 

তার পুরনো ফাইল দেখার স্থযোগ হয়েছিল। এটির নাম “বৈদ্যবাটী পত্রিকা? | 
কয়েকটি কারণে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি উল্লেখধোগ্য বলে মনে হয়েছে । 
এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত ফটো চিত্র ছুটি বৈদ্যবাটী পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম 

ছুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি । পত্রিকার আঁকার ১৩৮১৮৮৮। প্রতি সংখ্যায় ছয়টি পৃষ্ঠ! । 

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত নিয়মাবলী--“ষেগ্যবাটী পত্রিকা প্রতি রবিবারে বাহির 

হইবে। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক পয়পা--সভাঙ্ক বাধিক মূল্য ১০ সিকা-মেট ৪৮ 
সংখ্যায় বধ পূর্ণ হইবে ।” | 

শেষ পৃষ্ঠার নীচে মুদ্রাকরের লাইন--১:15650 230 09101151760 1755 [09708110] 

21010701060 6 012 1:91701501361)0, [১1059 13919590280. 

পাত্রক্কার সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সেবক শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় । 
পত্রিকার শিরোদেশে মুত্রিত--“বাংলার জনগণের মুখপত্র” । প্রথম বর্ষ প্রথম. সংখ্যার 

(প্রথম সপ্তাহ ) তারিখ-_রবিবার ১১ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল। [ ১৯২৫ গ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর ] 
প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার 2১০৮০. 

“উদ্দেশ কর “কল্যাণ”, উপায়-_-“সংক্কার? | 
সততা” অবলম্বনে উঠাও ঝস্কার ॥ 

প্রীতি রাখ বিশ্বপ্রতি বিশ্বপতির আশীষ পাবে । 

সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমার পানে তবেই ধাঁবে ॥” 
ছিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় । ইহার শিরোদেশে একটি ক্লোক মুদ্রিত £ 

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
. মা কর্মফলহেতুতূ্মা তে সঙ্গেহিত্বকর্ষণি | 

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার বিষয়স্থচী £ 
ছিতীয় পৃষ্টায়--সম্পাদকীয় । দেশসেব৷ ( নিবন্ধ )--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ২৩ পৃষ্ঠায় 

উচছ্ছোধন (কবিতা )-_ক্ষেত্রকুমার দাঁশশর্ষা । আহ্বান ( নিবন্ধ )--সরোজকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৪র্থ পৃষ্ঠায়__পরাধীনতার পাষাণ (নিবন্ধ )--হেমস্তকুমার সরকার । ৪1৫ পৃষ্ঠায়-_ পুজার 
কাকলী (কবিতা )--নিতাপ্রসাদদ চট্োপাধ্যায়। আর্বস্বাস্থ্যবিধি--কবিরাজ সত্য প্রসন্ন 
দাশগুপ্ত । ধর্মবল (নিবন্ধ )-জনৈক। ৫1৬ পৃষ্ঠায়--অভিযান ( কবিতা )--শচীনন্দন 

চট্টোপাধ্যায় । মায়ের আশর্বাদ_-€ শুভেচ্ছাবাণী )__ মৃবণালিনী দ্নেবী। 



সংখা! ৪ একটি পুরনে। মফম্যল সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৩ 

১৯২৫ শ্তীস্টাব্দে 'কমীস'ঘ' বৈগ্ঠবাটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। “টো? ও বিষয়স্থচী থেকে 

অনায়াসে সিদ্ধাস্ত কর! যায়, দেশসেবা এই সাাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণাস্থল | 
কর্মীদংঘে ছিলেন সম্পাদক শ্রীজিতেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সেবক শ্রীশচীনন্দন 

চট্টোপাধ্যায় । বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ রাঁজরোষকে অগ্রাহ করে সেদিন এই পত্রিকা 

প্রকাশিত হয়েছিল । “কমীঁন'ঘ প্রেম” বৈচ্যবাটা সিদ্দেশ্বরীতলার এক বাড়িতে স্থাপিত ছোট 

ছাপাঁখান।। হাতে বোনা হরফে এটি মুত্রিত। ছুই লাইনের মাঝে তামার পাতের অভাবে 
পিজবোর্ড দেওয়া থাকত । হাতে ঠেলা! মেশিনে পত্রিক মুদ্রিত হত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক 

শ্রকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৬বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছকু), ৬ম্ুরেন্দ্রনাথ সাঁউ, বালক 
দাশরথি মুখোপাধ্যায় (তার কাছ থেকে তথ্যাদি ও “ফাইল' সংগৃহীত) পত্রিকার শ্বেচ্ছাঁকরমী। 
সম্পাদকের জ্যাঠাইমা ও দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের জননী শ্রীমতী গুমোদা দেবী ( বর্তমানে 
অশীতিপর বৃদ্ধা ) সম্পাদকের স্ত্রী ৬রেণুবালা মুখোপাধ্যায় এবং ৬ব্সন্তকুমারী দাসী গুহকদের 

অবসরে টাইপ-কম্পোজ করতেন । শ্রীমতী প্রমোদ দেবী কমীসংঘের সেবনের কাছে 
জ্যাঠাইমা” ও ৬বসন্তকুমারী দাসী বড় কাকিমা” নামে পরিচিতা ছিলেন। অনহখোগ 
আন্দোলনের (১৯২১ খ্রীঃ) পর বৈগ্যবাটীতে যে দেশসেবকগোঠিা বুটিশ রাঙছরোষ উপেক্ষা 

করে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচার করতেন, তাদেরই মৃখপত্র এই পত্রিকা । পূর্ববর্তী অনহযৌগ 
আন্দোলন ও পরবতা তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য 

আন্দোলনে কমীসংঘের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন দেশবছ্ধু চিন্তরঞ্চন দাশ ও 

স্থভাঁষচন্দ্র বন্নুর সঙ্গে কমাসংঘের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । লবণ সভা গ্রহে যে স্বেচ্ছাসেবকর! 

দীঘাঁর পথে আরামবাগ থেকে যাত্র। করেছিলেন তাদের মধো এরাও ছিলেন। জাতীয় নৈশ 

বিদ্যালয়, বালিকা! বিগ্ভালয় স্থাপন নানাবিধ জনহিতকর কর্মে এরা যে।গ দিয়েছিলেন । 
বৈচ্/বাটা পত্রিকায় তার পরিচয় পাই। 

পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত শরংচন্দ্রের “দেশসেবা” প্রবন্ধটি বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ণ করে। এই সংখ্যাটি জরাজীর্ণ, পাতাগুলি বিবর্ণ। এই সংখ্যার ২য় 
পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় ৃস্তে মুব্রিত এই নিধন্ধের যতটা পাঠযোগ্য, তা এখানে উদ্ধৃত হল £ 

“* ] কথায় নয়, দেশসেবা মানবের শ্রে্ঠ সাধন | স্বার্থগন্ধ থাকবে না, নামষশের 
আকাঙ্ষা থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, আর 

দিকে তাঁর দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণা, ভাল মন্দ 

সব যে দেশের জন্ত বলি দিতে পারবে দেশসেবা তার ঘ্বারাই হবে । 

রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নাবতে হবে--৫দশের স্বাধীনতার জন্য নারীপুরুষের 

সশ্মিলিত সাধন! চাই, তা নইলে কিছু হবে না । মামি জানি ছেলের! আর মেয়ের! যদি 
একসঙ্গে কাঁজে নামে, তাহলে দেশের লোকে নাঁন! রকমের কুৎসা রটাবেই-__ত রটাক। 

নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের কাজ বন্ধ রাখবো? 

দেশের জন্যে যে সুনামের প্রতিষ্ঠাই ত্যাগ কর্তে পারে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়? 
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দেশের স্বাধীনতা কেউ চায় না--সবাই চায় নাম প্রতিষ্ট বড় বড় বচন ঝেড়ে 

নেত৷ হতে-__সত্যিকার কটা লোক পরাধীনতার জাল! অস্থভব করে? দেশের কি দেখে 
আশান্বিত হব? আমাদের দেশের ছেলের ম্যালেরিয়ায় ভূগে মরবে তবু দেশের জন্য 

মহিমাময় মৃত্যুবরণ কর্তে পারবে না । দেশের জন্য লাঞ্ছনা সওয়1, দেশের জন্য প্রাণ 

দেওয়া সে কি সোজা সৌভাগ্য ? দেশ উঠবে কি করে? দেশের জন্ত কি কেউ প্রা [৭ 

দিতে চায়?) দেশের জন্য কি কেউ ত্যাগন্থীকার কর্তে চায়? [*] যেদিন দেশের 
নগরে স্বার্থত্যগী [* ] জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাঞ্জ সেই [ দিন হবে । ]” 
প্রথম সংখ্যা চতুর্থ পৃষ্ঠায় হেমস্তকুমার সরকারের নিবন্ধ পরাধীনতার পাষাণ, । এ অংশটিও 

জরাজীর্ণ, তবে আজো পাঠোদ্ধার করা যায়। নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হল £ 

“গলায় কলসী বেঁধে দিয়ে নদী সাঁতরে পার হত্বে বল! যেমন একটা বদ ফরমাস, 
তেমনি অবিচারের জগদ্দল পাঁধাঁণ জাতির বুকে চাঁপিয়ে দিয়ে তাকে স্বরাঁজের জন্য 
অগ্রসর হতে বলাও তাই । জগতে এত দেশ থাঁকতে আমরাই বা পরাধীন কেন-__ 
আর শতাব্ীর পর শতাব্দী চলে যায়, তবু আমাদের বীধন খোলে না এর মূলে কি 
আছে? কেউটে সাপের বাচ্চার লেজে পা ঠেকুলেই যেমন সে ছোবল মাঁরবেই, কিন্ত 

ঢটেশড়ার লেজট। রগ্ড়ে দিলেও সে কেবল পালাবার পথ দেখবে । কিংবা বড় জোর 

একট। অহিংস কামড় দেবে । আমাদের জাতির ্বভাষট! ঢেশড়া জাতীয় হ'য়ে পড়েছে। 
তবে বিষ নেই কুলোপান| চক্র আছে। জাতি মরেছে, জাত আছে। মানুষ নাই, 

দেশ আছে। বিদেশী শানে, সমাজের উচ্চবর্ণের অত্যাচারে, জমিদার, মহাঁজনের নির্মম 

শোধণে আমাদের মনটা ভোতা হয়ে পড়েছে-_এবং ভৌতা অস্ব দিয়ে যেমন দড়ি 
.কাটা যায় না, তেমনি এই ভোতা মন দিয়ে পরাধীনতার কীধন কাঁটা যাচ্ছে না। 

বাংলাদেশের বিজ্ঞগণ বলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলাদেশের সখ সৌভাগ্যের 

কারণ। আমি বলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলার বুকের জগদ্দল পাষাণ। ছু কোটি টাকা 
আদায়ের জন্ত যে জাতি ১২ কোটি টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়__এত বড় অবিচার 

নিবিবাদে সহ করে, সে স্বরাজ চাইবে কেন? আমাদের দেশে যে স্বাদের কর্মসংকল্ে 

ভূমিস্বত্থের কথ! নাই, সে স্বরাজ আন্দোলন কখনই সফল হ'বে না। নিরস্ত্র যুদ্ধেই যদি 
আমাদের জয়লাভ করতে হয়, তবে খাজনা বন্ধ করাই তার একমাত্র শেষ অস্ত্র। কিন্তু 
এখন সে অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে কার গায়ে লাগে? জমিদার শে আঘাতের ভাগী 

হবে। আমলাতন্ত্রের হাতে টাক! গুণে দিয়ে প্রজা ঘখন বিনিময়ে কিছুই পাবে না--তখন 

সে'সচেতন হয়ে নিজের দাবী আদায় করতে পারে । এখন জমিদারের সে দাবী পূরণের 
ক্ষমতা নাই-কারণ রাষ্ট্র তার হাতে নয়, অথচ প্রজা জমিদারের অতিরিক্ত আর কিছু 

দেখতে পাঁয় না । ছু কোটি টাক ভূমি রাজস্ব আদাঁয়ের জন্য জমিদার ১২ কোটি 

টাকা লয়--বিনিময়ে প্রজা অত্যাচার ভিন্ন কিছুই পায় না। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 

শ্কীটদষ্ট)॥ [ ] অনুমিত রনাংশ। 



( শ্রলাক্াকিিন্ ) 
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“বৈভ্বাটা পত্রিকা'র আখ্যাপত্র 
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অবসান ন| হ'লে দেশের কল্যাণ নাই। এই জগদ্দল পাষাণ আগে সর়াও--দ্বাধীনতা* 
সংগ্রামে কোটি লোক আপনিই ছটবে।” 
শরৎচন্দ্র ও হেমস্তকুমার সরকারের রচনার সুতীক্ষ বাস্তব রাঁজনীতিবোঁধ, বুটিশ সরকারের 

অত্য!চারের স্বরূপ নির্ধারণ ও জাতীয় সংগ্রামের ক্রটি উদ্ঘাটন প্রকার সর বেধে দিয়েছিল। 
এবার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার “সম্পাদকীয়” লক্ষ্য করা যাক: 

“দুর্গা ছুর্গতিনাশিনী জগংজননী আসিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ উৎসবের দিন। 
যাহার যেমন অবস্থাই হউক আনন্দময়ীর আগমনে সকলে আনন্দিত। এমন সময় এই 
শুভলগ্নে সহসা! বৈচ্যবাটার মত স্থান হইতে বিশ্বের কল্যাণসাধ লইয়! “বৈগ্যবাটী পত্রিকা" 

জন্মগ্রহণ করিবে কবির কল্পনাতেও তাহা কেহ ভাবেন নাই। স্থতরাং এ সংবাদে 

সকলের__বিশেষত শিক্ষিত জনম গুলীর বিশেষরূপে বিশ্মিত ও স্তভিত হুইবারই কথা। 

ভগবানের কোন্ আশীর্বাদে, কোন্ শুভেচ্ছায় আজ আমরা এখানে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশের প্রথম প্রবর্তকরূপে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি তাহা কে জানে! কে জানে 
তাহার কোন্ শক্তির বলে, কোন্ প্রেরণার বশে এই গুরুতর কার্ধের ভার মাথায় 

লইতে সাহসী হইয়াছি। তবে এ যুগমহিমায় ভরসা! করিতে পারি যে, দেশবালী শিক্ষিত 
জনসাধারণ গ্রাহকগণের সহান্থভূতি, জিতাস্ত্রা মহাপুরুষগণের আস্তরি কতা, পরার্ঘপরতা 

ও তাঁহাদিগের ভগন্ভাবের আবেশ, লেখক লেখিকাগণের উৎসাহ, আহ্কৃল্য এবং 
সর্বোপরি সর্বপ্রাণ সর্বেখরের শুভেচ্ছায় এই গুরুভার সহনীয় হইবে এবং সময়ে ইহা 

গ্রাম গ্রামাস্তর ক্রমে সমুদায় বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারিবে |” 
সম্পাদকীয়ের শেষভাগে লেখা হয়েছিল--“জনসাধারণ-_ভাই ভম্মী ও আত্মীয়ন্বজনগণের 

মধ্যে সংবাদপত্র প্রচার বুদ্ধি করিয়া তদ্দার৷ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক 
,জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার উদ্দেশ্তে আমরা এই সাপ্তাহিক সংবাঁদপত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।” 

পত্রিকার রাজনৈতিক উদ্দেটি এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। ন! হওয়াই স্ব(ভাঁবিক। 

১৯২৫ খ্রীন্টাবে বৃটিশ রাঙ্জরোষের কথা মনে রেখে আপাতনিরীহরুপে “বৈষ্যবাটী পক্জিকা” 

প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বৃটিশবিরোধী মনোভাব শরখচজ্্ ও 

হেমন্তকুমার সরকারের রচনায় ব্যক্ত হয়েছে । 

প্রথম সংখ্যাতেই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের “অভিযান” কবিতায় তা! ব্যক্ত 

যাত্রী ওগে যাত্রা! তব 

সুরু হ'ল আজ। দশদিক হতে যবেঞ্ছুটে আসে 

হুবস্ত ক্রন্দন, গ্রবলের ক্ুুদ্ধ উৎপীড়নে হুর্বলের 
ক্ষীণ ক চিরি, উদ্ধত অন্যায় যবে দৃপ্ত অহঙ্কারে 

সত্যেরে বিদ্রপ করে আপনার এর প্রভায়, ভোগাম্ 
মানব যবে আপনার উন্মত্ত বিলানে, ধ্বংস করি 

সাধনার লীলাতৃমি, কত শত তপন্তামন্দির, গড়ি 

৩ 
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তোলে সযতনে সৌধমাঁল! সারি সারি অতি স্বণ্য 
কদর্ধযতা! পূর্ণ যত সভোগের তরে। সেই ক্ষণে পাপের 
পূর্ণতা মাঝে- সত্যেরে বসাতে পুনঃ রাজসিংহাসনে-_- 
হে যুগমানব! যুগাস্তর অঙ্টা ওগো হে মহাতাপস ! 

যাত্রা তব হ্থরু হল আজ। 

এই কবিতার জাতীয়ত। প্রেরণা-মন্ত্টি পাঠকের শ্রুতিকে এড়িয়ে যায় না। 

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮ আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্ধ ) রাজনৈতিক ঘটনা গ্রবাহের উপর 

“টিপ্পনি' লিখেছেন শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসরোজকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । টিগ্লনির বিষয় 
_দেশবন্ধু চিত্তরঞ্কনের অসমাপ্ত পল্লীমংগঠনব্রত, “বিজলী'তে ( পৃ্জাসংগ্যা ১৩৩২) নজরুল 

ইসলামের “আমার কৈফিয়ং' কবিতার প্রশংসা, মহাক্সা গান্ধীর চিরবাঞ্িত হিন্দু-মুসলমান- 
মিলনের পরিকল্পনার ক্ষীণপ্রাণতা সম্পর্কে কটাক্ষ । 

প্রথম বর্ধ তৃতীয় সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা রাজনৈতিষ্ক কমা শ্রীপতীশচন্দ্র দাসের “বঙ্গে 
নষ্ট-রেশম ও পশমশিল্প”, শ্রীসরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভাবিবার কথা” ( শ্বামী শ্রদ্ধানন্দের 

নিষ্বর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কে প্রচারিত আবেদনের আলোচনা ), শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
“জাতীয় শিক্ষা সংসদ” বিবরণী--হুগলির বিদ্যামন্দিরের অঙ্থষ্ঠান। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 
বড়ে৷ হরফে ঘোষণা £ 

“রাখি-বন্ধন 
আগামী ৩*শে শুক্রবার রাখি-বন্ধন। এইদিন বঙ্গজননীর পুত্র কন্যাগণ জননী 

' জন্মভূমির সেবার জন্য স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করিয়া পরম্পর পরম্পরের হাতে প্রাণের 

মিলন-স্থৃতি রক্ষার জন্য এই পবিজ্র রাখি-বন্ধন করিয়াছিলেন । র 

বাঙ্গালীর জাগরণ ও মিলনের সেই পুণ্যম্থতি--এই রাখি-বন্ধন প্রথা বাঙ্গালীর 
চিরস্মরণীয়।” 

গ্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় সেবক" শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের পজিকার দায়িত্বভার 

বর্জন ও বিদায় গ্রহণ, “আমার কৈফিয়ৎ'এ তাঁর উক্তি--'আমি মুক্তিকামী, আমি চণ্ড, আমি 
বিপ্লবী ।"*.""" শাস্তির মন্ত্র, সংযমের সাধনা আমার জন্য নয়।” (১৬ অক্টোবর ১৯২৫ সঃ) 

প্রথম বর্ধ অষ্টম সংখ্যা ( ক্লবিবার ৬ অগ্রহায়ণ ১:৩২ বঙ্গান্ম ) থেকে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ 
শাস্ত্রী ( সেনশর্ষা )- দীর্ঘ কবিত। “মহাভারত, প্রকাশিত হতে থাকে । এ এক নব মহাতারত 
স-স্ুচনাংশ ( আশ] ) £ 

ৃ চাষী ভাই তীাতী তাই আয় ভাই হত। 
ভারতের ছুংখ কথা শুন অবহিত ॥ 

গাছিব ভারতকথ ভুখময় বাণী। 

বাজিবে হদয়বীণ| বিষাদ রাগিণী ॥ 



সখ্য ৪ একটি পুরনো মফঃম্থল সাপ্তাহিক পত্রিক! ১৮৭ 

ভাঙ্গিবে মোহের বাধা নয়নের জলে। 
মিলিত হুইবে সবে গলি" ছুখানলে |... 
কোথায় সে দিন হায়, কোথায় সে দিন। 
স্বরাজে যে দিন সব দুঃখ হবে লীন | 

ভারতের ছুঃখকথা ছুংখী জন গায়। 
পায়ের শিকল যেন খসে গে তবরায় || 

প্রথম বর্ষ উনবিশ সংখ্যার (রবিবার ২ ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্ব ) পরবতী সংখ্যা দেখি নাই। 
বোধ হয় এর পর পত্রিকা! কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সংখ্যার পত্রিকার যূল্য ছিল 
প্রতি সংখ্য! এক পয়সা (৭) একটি পুরনো সংখ্যায় (১৯২৬ খ্রীঃ) আনল হালিমের 
একটি প্রবন্ধ “মুক্তিপথ”-গ্রুকাঁশিত হয় । এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে £ “রুষক ও শ্রমিক 

দলকে কংগ্রেসের বুর্জোয়। নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ।” প্রবন্ধ সুচনায় লেখ। আছে : 
“মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।” 

কিছুকাল বিরতির পর শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বৈচ্যবাটী পড্জিকা পুনঃ 
প্রকাশিত হয়। এবার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছুই পয়স।, বাধিক মূলা ছু টাকা । নব পর্যায় 

গ্রথম সংখ্যাকে বলা হয়েছে--১ম বর্ধ। ৩৬শ সংখ্যা । সোমবার ৫ নভেম্বর ১৯২৮ গ্রী', 

১৯ কাতিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ । পৃষ্ঠা সংখ্য। হয়েছে বারো] | 

এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক দিলীপকুমার রায়ের ( দ্ধিজেন্্রলালের পুজ্স ) আলোকচিত্র 
মুদ্রিত হয়েছে । ডিসেম্বর ১৯৮-এ কলকাতায় অনুঠিতব্য নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক 

দল সশ্মিলন (70006 চ151001100019 ড৬০07165 2100 58581205102 

00176616706 )-দংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ কর! হয়েছে। 

নব পর্ধীয় প্রথম সংখ্যার সপ্পার্দকীয়_-“কি করা চাই”। জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নের 

উত্তর সন্ধান করেছেন সম্পাদক । “আজ দেশের নেতৃত্ব নিতে হবে দেশের লোকের নিজের 
হাতে ।:'***. ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চাই গণআন্দোলন) 11855 70৮০1750176 1 

দেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্ত দরকার অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, শোষকশ্রেণীর হীন শোষণের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ।......এ আন্দোলন পরিচালন করবে দরি্র নগণ্য বু্ৃক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ 

জনসাধারণ, যাদের নাম স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় দরিজ্রনারায়ণ। কালমাক্পের ভাষায় 
প্রলিটারিয়েট 1” 

পত্রিকার চরিত্র ভ্রুত পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত এখানে পাই। এই সংখ্যাতেই 
সংবাদ দেওয়। হয়েছে, সম্প্রতি (অক্টোবর ১৯২৮ গীঃ) রাজবন্দী শ্রেয় প্রযুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ 
(চুচ্ড়া) ও নরেম্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( উত্তরপাড়া ) মুক্তিলাভ করেছেন। এ সংখ্যায় 

নরেন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক নিবদ্ধ “আমাদের কর্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। 
তার মতে “সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে_স্বাবলম্বী হওয়া ।” জেলার লুপ্তপ্রায় 
শিল্পের পুনরুদ্ধারের আহ্বান তিনি দিয়েছেন । 



১৮৮ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 
এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'বাঙলার সভ্যতা-গৌরবের শুুতম বিভা, শ্রীত্িজেজ্্রনাথ ঠাকুরের 

লে/কাস্তর প্রীপ্তির সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিজেন্্রনাথের আলোকচিত্র 
মু্রিত হয়েছে । 

পত্রিকার ( সোমবার ১২ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রীঃ), ২৬ কাতিক ১৩৩৫-সংখ্যায় সম্পাদকীয় 

'আমাদের কাম্য স্বাধীনতা" খুব স্পষ্ট ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরেছেন। 

উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন নয়, পূর্ণ স্বরাজই কাম্য । 
এই সংখ্যার শেষে পরবর্তী সংখ্যাগুলির লেখকদিগের তালিকা ঘোষিত হয়েছে । এটি 

লক্ষণীয় £ 

নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কাঁলীকুমার সেন, শচীন্দ্রনাথ দত্ত অধ্যাপক জোতিষচন্দ্র ঘোষ, 
কাজি নঞ্জরুল ইসলাম, হেমস্তকুমার সরকার, ডাঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত । সোমবার ৩ ডিসেম্বর 
১৯২৮) ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (১ম বর্ষ ৩৮-৩৯ যুগ্মনংখ্যা ) তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় 

কাজি নজরুল ইসলামের 'নগদ কথা” নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। তা এখানে 
উদ্ধার করি। 

দুন্দুভি তোর বাজল অনেক 

অনেক শঙ্খ ঘণ্ট। কামর । 

মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে 

মুখর আজি পূজার আসর,-- 
কুস্তকর্ণ দেবতা ঠাকুর 

জাগবে কখন সেই ভরসায় 

যুদ্ধ ভূমি ত্যাগ করে সব 

ধন্ন দিলি দেব-দরজা য় । 

দেবতাঠাকুর স্বর্গবাঁসী 
নাক ডাকিয়ে ঘুমান সুখে, 

স্থখের মালিক শোনে কি--কে 
কার্দছে নীচে গভীর দুখে! 

হত্য! দিয়ে রইলি পড়ে 
শক্র হাতে হুত্যা-ভয়ে, 

করবি কি তুই £ঠটো ঠাকুর 
জগন্নাথের আশীঘ লয়ে ! 

মৌহাই তোদের ! রেহাই দে ভাই 

উচুর ঠাকুর দেবুতাদেরে, 
শিব চেয়েছিস শিব দিয়েছেন 

তোদের ঘরে বণ্ড ছেড়ে । 



সংখ্যা ৪ একটি পুরনে। মফ'ব্বল সাপ্তাহিক পঞ্জিক। ১৮৯ 

শিবের জটাঁর গঙ্গাদেবী 

বয়ে বেড়ান ওদের তরী 
ব্রহ্মা তোদের রস্ভা দিলেন 

ওদের দিয়ে সোনার জরি 

পূজার থালা বয়ে বয়ে 

যে হাত তোদের হল ঠ টো, 
সে হাত এবার নীচু করে 

টান না পায়ের শিকল দুটো ! 
ফুটে! তোর এ ঢক্কা নিনাদ 

পলিটিক্সের বারোয়ারীতে _ 

দোহাই থাম।! পারিস যদি 
পড় নেমে এ লাল নদীতে 

শ্রীপাদপন্ম লাভ করিতে 

গয়া সবাই গেলি ক্রমে | 

একটু দূরেই যমের ছুয়ার 
সেথাই গিয়ে দেখ না ভ্রমে ! 

বৈগ্যবাটী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ধের (নব পর্ধায় প্রথম বর্ষের ) আর কোনে সংখ্যা দেখবার 

স্থযোগ হয়নি । কয়েক বংসর যাবৎ প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক ১৯২৫-২৮-৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি 

জেলার গ্রামাঞ্চলে ও শহরে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। এর প্রকাশে দেশসেবী 

কর্মীদের উৎসাহ অবশ্যন্বীকার্ধ। সেই সঙ্গে স্মরণীয় অবরোধবাসিনী নারীদের সক্রিয় 

সহযোগিতা । বিষাজ্িশ বংপর পূর্বেকার মফংন্বল বাংলার এই সাপ্তাহিক পত্রিকার 

ইতিহাসমূল্য অবশ্থন্বীকার্ধ। 



শব্দ-সংগ্রহ 
অমলেন্দু ঘোষ সংগৃহীত ও সংকলিত 

(১৩৬৪ বঙ্গাবে প্রকাশিতের পর ) 

[ প্রসঙ্গকথা ॥ শব্-সংগ্রহ প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল চাষের ও গৃহস্থালীর কাজে 
ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি সংক্রান্ত শব্াবলী ; দ্রঃ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা, ১৩১৪ বঙ্গাব্ষের ১-৪ 

সংখ্যা | বর্তমানে প্রকাশিত হলো--মৌথিক কথাবার্তার ব্যবহৃত, কিন্ত অভিধানে সংকলনযোগ্য 
শব্দাবলী । প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহাটিও পুঙ্থানুপুত্খভাবে দেখে 
দিয়েছেন প্রাক্তন পত্রিকা -সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহক্বণ চক্রবর্তা মহাঁশয়-_প্ররূত 
শিক্ষকম্থলভ সতর্কতা৷ ও সহানুভূতির সঙ্গে ; এজন্যে বর্তমান জেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ। যাই 

হোক, ১৩৩৪ বঙ্গাবে শব্ধ-সংগ্রহ প্রথম পর্যায় প্রকাশের পর এই ছ্বিতীয্ন পর্যায় প্রকাশে যথেষ্ট 
দেরি হওয়ায় ধারাবাহিকতায় ঘে ছেদ পড়েছে, একথা অন্ন্বীকারখ। সম্ভবত পত্রিকার 

স্থানাভাবই এজন্যে দায়ী । বর্তমান সংগ্রহ অকারাদিক্রমে সংকলিত । যথাসম্ভব কম, কিন্ত 

প্রয়োজনমতো! ইংরেজী শব ব্যবহার কর! হয়েছে, সংগৃহীত শব্দার্থ স্পষ্টতর করার জন্যে । 

সংকলনে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব ও অর্থ, যখা! _তুল” তুলনীয়, ত্র” দ্রষ্টব্য, প্র” প্রয়োগ, প্রবাদ, 
বিপ” বিপরীত, মূল" মুলত, ই" ইত্যার্দি। গ্লোকচিহ্ৃস্থচক ুই-দীড়ি (1) ব্যবহার করা 
হয়েছে একাধিক প্রসঙ্গ পৃথকৃভাবে দেখানোর জন্যে |] 

ক 

কুক চিৎকার । কুক্ দিয়ে কান্না, ডুকরে কাদা! ই”। তুল” ভাকাতের কুকৃ। প্র” 
ছেলেভারে এমন মার মারেছে যে এখনো সে কুক্ দিয়ে দিয়ে কাদতেছে কৌদিতেছে)। 

কুদয়োমো--গ্ভাকামো । প্র” বুড়ো বয়েসে আর কুদ্র়োমো। করিস নে। 
কাড়ি_গাদা। এক কাড়ি__এক গাদ1। কাড়ি গেলা-_প্রচুর পরিমাণে খাওয়া। তুচ্ছার্থে 

প্রযোজ্য | প্র” সংসারে তোমার বারা এট্র। কুটো-গাছ ভাঙ্গার সাহায্য পাওয়া যায় না, 
অথচ চার বেল। কাড়ি গেল৷ আলে কোথাত্যে কোথা থেকে) তার হিসেব রাখো ॥ 
কিষেণড। জেনমজজুরট1) চুন দিয়ে এক কাড়ি ভাত খায়ে (খাইয়া) ফ্যাল্লে। 

কাড়ি-কাড়ি_গাদা গাদা । প্র” মেয়েড। বটে কাড়ি-কীাড়ি সিদ্ধ কাচতি (কাঁচিতে) পারে ! 
কাড়ো-_মৃষ্টিপ্রমাণ (59:20:51) প্র” ছেলেডা। ষে পথে বসে” কাড়ে। কাড়ো ধুলো ঘাটত্তেছে 

8 ওরে কিদেখার কেউ নেই ॥ ছেলেড। এমন চালাক যে ফ্যালা-ছড়া করে ততো চিড়ে- 
মুড়ি খাচ্ছে, আবার কাড়ো তরে" পকেটে করে' নিয়ে খাচ্ছে। 

কাঁড়া_ প্রথম প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা। প্র” পুরনে। হাড়ি ফেলে নতুন হাড়ি কাড়লাম। 
পা কাড়ানো, অর্থাৎ--.কোথাও যাত্রা করা । প্র” ছেলেপিলেগুনোর জালায় আমার আর 
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কোথাও পা কাড়ানোর জে! নেই ॥ গ্যাথ্, এই ভর-ুপোর (ের-হিপ্রহর) বেলাক্স তুই 

আর কোথাও পা কাড়াইছিস কি আমি তোর ঠ্যাং খাবারে (একেবারে) ভাঙে (ভাঙ্গিয়া) 
দেবো । [ রা-কাড়--শব্বমাত্র কর|। প্র” ফের তুই রা” কাড়িছিদ কি তোর মুখ আমি 
এযাবারে জন্মের (জন্মের ) মতো বন্ধ করে' দেবো । ] 

কাতর--অসহায়। প্র ছেলেড! জরে বডডে কাতর হয়ে পড়েছে। 
কাবার-_খতম, শেষ। প্র” এন্তক বিন্তি কাবার ॥ শেষ কাবারি, শেষ কাবার--শেষ 

পর্ধায়। প্র” বাজার বয়েছে ( বসেছে ) কখন, আর তুমি আয়েছে। ( আসিয়াছ ) এখন 

এই শেষ কাঁবারে বাজার করতি (করিতে )॥ তুল” “শেষা” হাট, “শেষা” বাজার । 

কিতে--পালা, বিনিময়, পর্ধীয়ক্রম (৮5 0 )। প্র” এ কিতেয় সামি তোমার বাগানের 

কাঁজ করে" দিচ্ছি, সামনের কিতেয় তুমি আমারে পোষায়ে দিবা কিস্তু।। এক কিতেয় 
না হয় ছু' কিতেয় শেষ করবা (করিবে); ছু" কিতেয় না হয় পরে আবার কিতেয 

কিতেয় করে? দেবা (দেবে )॥ তোমার কিতে শেষ হলি' (হইলে ) আমি আবার 

কিতে ধরবো! ॥। তুল” গাতা। 
কুষুতে__হিংস্থক, হিংহ্ছটে, কুচক্রী ই*। প্র” কুযুতে লোক, কুযুতে বুদ্ধি ॥ তুল” দুছুত্যে 

বুদ্ধি-ছুন্কৃতকারীর বৃদ্ধি । 
কুদো_-পরিমাণ। খোরাঁক-_তুচ্ছার্থে ব্যবহ্ৃত। প্র” খাটুতি (খাটিতে ) চাও না, অথচ 

চারবেল! চার কুঁদো আসে কোথাত্যে তা বোলো না? 

কেঁতাকেতি-_জড়াজড়ি, হুড়োহুড়ি, হৈ-হুল্লোড়। প্র” ভর-ছুপোর বেলাডায় ছেলেপিলোগুনো 

এমন কেঁতার্কেতি লাগায়ে ( লাগাইয়া ) দেছে, এট, যে নিশ্চিস্তি শৌবা (শুইবে ) তার 
জো নেই। 

কৌদা_রোখা। 'গৌয়াতুর্মি অর্থে। প্র“ তোর চোখ-কৌদা/ঘাড়-কৌদা লোকে 
দেখতি ( দেখিতে ) যাবে কোন্ হিসেবে । তারা তোর খায়, ন! পরে? 

কৌন্তা--বাঁট।, সম্মার্জনী । ঝাঁটা-কৌন্তা-বিশেষ অনাদর ও তুচ্ছার্থে গালি বিশেষ । প্র" 
দিনরাত সগুলির (সকলের ) কাছে এত ঝাটা-কৌস্তা খাস, তবু তোর লজ্জা হয় না॥ 
সর" ঝাঁটা কোস্তা, ঝাঁটা-লাখি। | 

খ 

খোৌটা-ফুড়ানো। হৃজ' খুটা। প্র” ছড়ানো চালগুলো। খুঁটে খু' টে তোল্ দিনি ( দিকিনি) 
দেখি। 

খোটা-আঘাত, গঞ্রনা। খোটা দেওয়া আঘাত দিয়ে কথা বলা, গঞ্জন! দেওয়া। প্র" 
ফের তুই আমারে বাঁপের বাড়ির খোট! দিয়ে মার কথা বল্বিনে বলে? দেলাম ॥ খোঁটা 
দিয়ে কথ। বলার অভ্যেসটা তুই ছাড় দিনি-_-ওতে লোকে মনে মনে বড্ডো আঘাত 
পায়--ফলে, কেউ তোরে দেখতি পারবে না, বলে দেলাম এন্টা! কথা । 
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'খাল্-_গর্ত। অসীম, অনস্ত অর্থে ব্যবহৃত। প্র” খালে খাও, উমোন ( আন্দাজ ) পাঁও না, 

- কতো ধানে কতো চাল ॥। অর্থাৎ, দায়-দায়িত্ব ও ভাবনা-চিস্তাহীন জীবন। 
খাতির-মুরোদ-_পারম্পরিক গ্রীতি। তুল" দহরম্মহরমূ। 
খাঁলি--কেবল, শূন্য, অযথা ই”। প্র” খালি পেটে সারাদিন কাজ করাভা ভালে! না, এট্র, কিছু 

পেটে দিয়ে নে॥। তোর জন্ভি (জন্যে) আমি সারাড৷ দিন খালি পথ চায়ে আছি, অথচ 

তোর দেখা নেই ; এত দেরি হলে। কেন তোর আসতি ( আসিতে )? 
খালি-খালি--কেবল-কেবল, অবথা, অনর্থক (০: 7700১108 ) ই”। তুল” স্বধু-স্থধু॥ প্র" 

খাঁলি-খাঁলি ঝগড়া-ঝাঁটি করে” কেনি লাভ আছে ॥ তুই পড়াশুনে! করবিনে, অথচ তোর 
জন্ঠি মাস্টারের কাছে আমি খালি-খালি কথ! শুনি ॥ পড়াশুনো না করিস তো সোজা 
বলে" দে, বই কিনে খালি-খালি পয়সা নষ্ট করি নে। 

গাঁ 

গদ্--রুচি। প্র” গদ্ না থাকে তো এবেলা আর ভাত খাস্নে। গদের উপর গদ্, কতো 

লাগে শ্বদ (স্বোয়াদ, স্বাণ? )- প্রবাদ || অর্থাৎ অরুচির মুখে কোন খাবার জিনিসের 

প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। 
গণ্মুখ্যু-_গ গুমুর্থ। তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত তুল” হস্তীমুখ্যু-_হস্তীমূর্থ। প্র” তোর মতো এমন 

গগুমুখ্য আমি আর দেখিনি । 

গলাধাতা-_বয়স্ক। প্র” ঘরে ছু'-ছুটো গলাধাত। মেয়ে । আমার কি আর গলাদে (গলা 
দিয়ে) ভাত সরে, না নিশ্চিন্তি ঘুমনোর জো আছে ॥ তুল” ধাড়ি। 

গা'__আগ্রহ, গরজ, উৎসাহ (171026৮5 )। তুল” চাড়, উদ্সাহ। প্র” তুই নিজি যদি 
কোন কাজে গা” না করিস তালি (তা"হলে ) কোনই ফায়দা হবে না॥ গ! তোল 
মা নন্দরাণী'--পীচালী ॥ চাঁড়--প্র" নিজের চাড় না থাকলি (থাকিলে) কোন 
কাজ হয়? 

গাদি--বৃহদাকার বিশিষ্ট গাদা, বোঝাই। প্র” ধানের গার্দি, পাটের গাদি। 
গাড়ো__মুঠো । তুল” কাড়ো। প্র” দৌকানেত্যে (দোকান থেকে ) চিনি আন্তি না 
আন্তি তুই গাড়ে৷ ভরে” খাচ্ছিস, একি লঙ্জার কথা ॥ এক কাড়ে চাল/ভাল ই”। 
গাড়ো-গাড়ো__মুঠো-মুঠো | তুল” কাড়ো-কাড়ো। প্র তুই গীড়ো-গাঁড়ো। চাল নষ্ট 
কত্তিছিস, অথচ বুঝিসনে কোঁথাত্যে আসে ! 

গাতা--পরাক্সক্রম, বিনিময়, পালা । তুল" কিতে। রস পাবার জন্ত খেছুর গাছ কাটায় 

সময় বিশেষ । প্র” এ গাতায় আমি তোমার কাজ করে, দিলাম, সামনের গাঁতায় তুমি 
আমারে দেবা (দিবে )।। গীঁতায় গাতায় ছেলেভার জর হচ্ছে, এতো৷ ভালো কথা 

না, বড়ে। ডাক্তার দেখাও || আগের গাতায় আমার পাঁচটা খেজুর গাছে ভালো ক্স 

হইলে! ( হইয়াছিল ), এ গীতায় ভালে! হলে! মা। 
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গোঁটে--একত্র, জড়, উপরে তোল ই। গোটো! করা-এক জায়গায় জমা করা। প্র" পার 

(পায়ের ) কাঁপড়ডা আর এট, গোটো৷ কর না বাঁপু, জলের মধ্যি দিয়ে কৌচা দৌলায়ে 

যাবার কি মানে হয়? ॥ উঠোনডা ঝাঁট দিয়ে গাছের পাতাগুনো৷ এক জাগায় € জায়গায় ) 

গোটে। করে? রাখো বাপু। 

গেড়-_অঞ্চল। গেড়দে_অঞ্চল দিয়ে, অঞ্চলব্যাপী। প্র এ গেড়দে' এমন এট্রা লোক 

পাঁলাম ( পাইলাম ) না থে আমার হয়ে ছুট! কথ! বলে॥ আমার কালে! গোঁরুডার 

মতো এন্ট। ছুধলো৷ গোরু এ গেড়দে' আর কারুর (কারোর )নেই। 

ঘা 

ঘষ্টি-ঘষন--আলসেমী, গড়িমসি । তুল" হচ্ছে-হবে। প্র“ সব কাজে তোর ঘষ্টি-ঘষন ভাব 

আমার ভালে। লাগে নী) কাজড1 করিস তো৷ কর, না৷ করিম তো। সাফ বলে? দে পারবো 

না।। এই সামান্ত কাজে তোর হচ্ছে-হছবে করার কি আছে, তাতো! আমি 

বুঝিনে বাপু । 

ঘাঁড়তেড়ি_-ঘাড় বাঁকানো, ফুলনো। অশি্ই আচরণ, উদ্ধত স্বভাব । তুল কৌদা, 

রোখা। প্র" কথাম্ম কথায় তোমার ওই ঘাড়তেড়ি ভাব আমার বাপু ভালো লাগে না। 

ঘাপাঁন_বেদম প্রহার । ঘাপানো-বেদম প্রহার করা। তুল” হঠ্যাঙ্গান, ঠ্যাঙ্গানো। 

গো-বাঁড়োন, গো-বাঁড়োনো । প্র" ঘাপানের কাছে সব জব | '্াপান খালি বোঝব। 

হরি কেমন ধন”-_প্রবাঁদ। 

ঘায়--জন্ত, জালায়, ক্ষত। প্র” তৌর ঘায় ( জন্য, জালায় ) আর পারিনে বাপু ॥। “মাথার 

ঘায় (ক্ষত জালা) কুকুর পাগল'-_ প্রবাদ। অর্থাৎ, নিজের জালায় নিজেই 

বিরত হওয়া । 

চটা-_বাশের বাখারি। 

চাঁকা৯__গোলাকার পাতল! টুকরো । মূল" চক্র; চক্রাকার ই”। চাক-চাক--গোলাকান্ন 

পাতলা টুকরো-টুকরো! অবগ্থা। তুল” ফালা-ফালা। প্র আলুং কুমড়ো, বেগুন, শশা 

ই* চাক-চাক করিয়। কাটা । - 

চাঁফ২__বাঁস।। ভীমরুল বোগ্সতা, মৌমাছি ই" চাক। প্র এপাড়াডা হয়েছে ধতো বদ্ধ 

মায়েশদের বাসা, কিন্তু শিগগিরই চাকে ঘ! পড়বে, তখন বাছাধনর| বোঝবেন ঠ্যালাডা ॥ 

বোলতা৷ ভীমরুল ই” চাকে ঘা পড়া/পড়লে আর রক্ষে নেই। আমার বাগানের 

বেলগাছে ঘে মৌমাছির চাক বাঁধেছে (বাঁধিয়াছে ) তাত্যে (তাহা হইতে, থেকে ) 

আমি' তোমারে এট,খানি দেবো, খায়ে (খাইয়ে, খাইয়া) দেখো, কী জিনিস 

চাখও-যন্বিশেষ। প্র" কুমোয়েন্স চাক (মাটির জিনিসপজ তৈয়ির ন্তরবিশেষ)। 

২৫ 
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চাগানো১-উত্োলন করা, ভার বহনের ক্ষমতা! | প্র“ আড়াই-মণি (মণি, মণ যুক্ত) বোঝা 
চাগানোর সাধ্যি আমার নেই । তুল" তাঙুড়ানো। 

চাগানো২--শখ, হঠাৎ খেয়াল চাঁপা । পুরনো কোন রোগ, অভ্যাস বা শ্বৃতি মাথা চাড়া 

দিয়ে ওঠা । প্র“ ওদের ছেলের দামী জামা-কাপড় দেখে তোর আবার তাই (ওই 

জিনিস) চাগায়ে (চাগাইয়) উঠলো দেখি, কিন্তু আমার সে সাধ্যি নেই (কিনিয়। দেবার) ॥ 
তোর আবার এ শখ চাগলো/চাগালো কবেত্যে (কবে থেকে) ॥ কানাইর মার মিরগির 
(মুগীর) ব্যারামড।,ব্যায়রামড1! আজকাল আবার চাগাচ্ছে শোনলাম, তা” কেমন আছে 

সে এখন | আর থাকাথাকি, ভুগে ভূগে এখন রোগের দাড়া গতি, ভাব-ভঙ্গি) এমন 

হয়েছে যে, ব্যা়রাম চাগালিই হলো, ওর আর কোন দিন-ক্ষণ (সময়-অসময়) নেই ॥ 
তুল” চাঁংকানো, বাঁই বাতিক, শখ) চাগানো --বাতিক চাপা। 

চাংকানো!_-চাগানে। দ্র“ । প্র যখন যার যে জ্রিনিসট] তুই দেখিদ তোর তখনি তাই 
চাংকায়ে ওঠে ॥ তোর এই বাই-চাংকানো আদেখজে ভাব আমা মোট্রেই (মোটেই, 
আদৌ) ভালে! লাগে না। 

াছা-পরিফার কর । চাছা-ছোলা--পরিঞ্ষার পরিচ্ছন্ন করা, খোস! ছাড়ানো । সাফ । 
প্র" বুনো নারকেলডা চাছে-ছুলে (াছিয়। ছুলিয়া) পরিষ্কার করদিনি (দিকিনি, দেখিনি) ॥ 
তল্লা বীশটা আমি কাটে (কটিয়া) রাখিছি (রাখিয়াছি) তুই এখন ওডারে টাছে-ছুলে 
পরিফার করে" রাখপি (রাখবি)। আর শোন ওত্যে €ওর থেকে) পাচ খাঁনা করে” 
(হিসাবে) চটা (বাখারি) বার করবি, ভালো করে, ঠাছে-ছুলে রাখপি ॥| প্র" তোর 

কথাগুনে। (-গুলো) বড.ডে! টাছা-ছো'ল! (কাট! কাটা) এযাঁবারে রস-কষ ছাড়া বিহীন)। 
চাটাম্__বড়ো। বড়ে। কথা বলা, সবজাস্তার ভাব দেখানো । প্র” সব ব্যাপারে তুই এমন 

চাঁটাম্ করিস মনে হয় যেন তুই কতো জানিস। অথচ পেটে তো ক-অক্ষর গো-মাংস 

নেই। তুল" চিটুগি, চিটগি-চাটাম্। 

চিটগি--ঢং, ভণিতা, লম্বা! -লম্ব। কথা বলা ও ওই জাতীয় ভাব দেখানো । প্র” ছু;বেলা ষে 
ভাঁলে। করে? (ভাবে ) পেটপুরে খাতি (খাইতে ) পায়না, তাঁর আবার এ-খাবোন! 

ও-খাবোন। অতো চিটুগি আসে কোথাত্যে? তোর ওসব চিট্গি-চাটাম আমার ভালে। 

জাগে না। মেয়ের আমার চিটুগি কতো, বলে পাস্তা খাবে না ! 

চিট্গি-চাটাম্-_-অসহা, অতিরিক্ত ভণিতাপূর্ণ কথাবার্তা বল! ও সব-্জাস্তায় ভাব দেখানো । 
তুল" চিট. গি ও চাটাম্। প্র" চিটগি-চাঁটাম্ করে” আর কতদিন চালাবা ( চালাইবা, 

০ চীলাইবে)। এখনো সময় আছে বাপু, দিন থাকতি (থাকিতে ) সত্য-ভবা হুবায় চেষ্টা 
কয়ো, লাফা-কথা (ফালতু কথ। ) ছাড়ে। 

চিন্নকুট---টুকরো, ময়লার চূড়ান্ত । চিরকুট ক।গজ, চিয়কুট কাপড় ই'। প্র" আমায়ে এক 
চিরকুট (টুকরো ) কাগজ দে দিনি ( দিকিনি ), ঠিকানাডা লিখে নি॥ প্র" তুই এয়াম 
(এরকম ) চিরকুট 'জামা-কাপড় পরিস কি করে' (ভাবে ), এট, লোডা-সাবান-দিয়ে 
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কাচতি (কাচিতে ) পারিম নে? এই চিরকুট ( ময়লা পোঁশাক-পরিচ্ছদ ) পরে তুই 
ক্ষুল-কলেজ/অফিন-আদীালত/লোকালয়ে বারোস (বের হস, বেরোস) কি কয়ে! 

(ভাবে)? তোর লজ্জা করে না? 

চীগরোনো-_চিৎকার করা । প্র” এখন এট, পড়তি (পড়িতে ) বইছি ( বসিয়াছি ), ফানের 
কাছে এখন তোর চিগরোনো৷ আমার সহ হয় না/চিগয়ো-চিগরি (চিৎকায় ) ভালো 
লাগে না ॥ চীগরোতি-চীগরোতি--চিৎকার করিতে করিতে/চীগ রোয়ে-চীগরোয়ে-_ 
চিৎকার করিয়! করিয়া । প্র” ভর-হুপোর (ছুই গুহর ) বেলা তুই এখন ক'নে ( কোন- 

খানে ) গিইলি ( গিয়াছিলি ) বল্দিনি। তোর জনি চীগরোয়ে-চীগর়োয়েচীগ য়োতি 
চীগযোতি আমার গলা যে ফাটে? (ফাটিয়া ) গেল। 

ছ 

ছড়া-ঝাঁটি-_ফেলা-ছড়া, নষ্ট হওয়!। প্র" একা মানুষ, চারিদিকে জিনিসপঞ্জ ছড়া-ঝাঁটি 
যাচ্ছে, অথচ. এখনো! কিছু গোছায়ে (গুছাইয় ) উঠতি ( উঠিতে ) পারলাম না 
পয়ম৷ হয়েছে, তাই তোমার বাড়ি আঙ্গকাল দেখি চারিদিকে জিনিসপত্ুর সব ছড়া- 

ঝাঁটি যায়--তোমর। খেয়ালই করো না। 

ছত্রখাঁন--বিক্ষিপ্ত ; চারিদিকে ছড়াইয়। থাক, ভাঙ্গিয়৷ টুকরে! টুকরো হওয়া । প্র" জিনিস- 

পত্তর চারিদিকে যেন ছত্রখান হয়ে আছে, কে সামলায় ॥ কাঁচের গেলাসট! ভাঙে 

( ভাঙ্গিয়। ) চারিদিকে এবারে ছত্রখান হয়ে পড়েছে। 
হতুন, ছোতন-_মাঁতব্বর, ওস্তাদ, মন্তান। কদর্থে প্রয়োগ | প্র” তুমি কি এমন ছতুন/ছোতন 

হয়েছ যে গুরুজনের কথ শুনতি ( শুনিতে ) চাও না) এর পরিণাম ভালো! হুবে না বলে' 

দেলাম। 

ছরকোট-- আড্ডা । কদর্থে প্রয়োগ । প্র এই অবর বেলায়/বেল! বারোভায় আবান 
কোন্ ছরকটে যাওয়া হচ্ছে শুনি? | 

ছয়-যেছয--আবোল-তাবোল, প্রলাপ । প্র জরের ঘোয়ে ছেলেডা বডডে! ছয়-বেছযন 

বকৃতেছে ( বকিতেছে ), এট, নজর রাখা দরকার । * 
ছয়লাপ-_প্রচুর । ছয়লাপি-প্রাচুর্য। প্র” এবার তো দেখতিছি ( দেখিতেছি ) গাছে 

গাছে আম ছয়লাপ/আমের ছয়লাপি ॥ তিন-ছয়লাপ--প্রাচুর্ধের ছড়াছড়ি । প্র” আম- 
কাটালে এবার তো দেখ তিছি এবারে তিন-ছয়লাপ কাণ্ড/তিন-ছয়লাপি ব্যাপার । 

ছাক-ছেলাবাত --সন্দিগ্ধ ও অসস্তোষের সঙ্গে, খু ত-খু'ত ভাব নিয়ে বাছ-বিচার প্র” মেয়ে- 
মান্যির আবার এ-খাবোন। ও-্াবোন বলে' অতো ছাঁক্-ছেলাবাত কিসির (কিসের, 

কেন)? 
ছাগুত, ছাগোত, _ শোঁধবোঁধ, হাঁলফিল (৫০০৫৪০)। প্র" আমায় কাছে তোমার বা 
পান! ছিলো! এই স্কাও ছাওত করে' দেলাম/হয়ে গেল, আল কথা! বাড়াতি (বাড়াইতে ) 
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আসে (আমিও এসো ) না ॥ তোমার খাজনা তো! আমি হালফিল ছাঁওত করে? দিছি, 
আবায় চোখ-রাঁডীও কেন? দেনা-দায়িক (দায়িত্ব ) ছাওত থাকাই ভালে।। 

ছাপানে।--পরিপূর্ণভাবে ভর্তি । ছাপাইয়৷ যাওয়া_-পরিপূর্ণভাবে, ভি হওয়া। তুল" 
কানায় কানায় ও টই-ট্বুরভাবে ভতির অব্যবহিত পরের অবস্থা । উপচে পড় অবস্থা । 
পরিপূর্ণভাবে ভতি হওয়। এবং অতিরিক্টুকু পড়ে৷ পড়ে৷ হওয়। । প্র” বিষ্টির জলে পুকুরির 

. (পুকুরের ) জল কানায় কানায় ছাঁপায়ে উঠেছে। 

ছপপা_ দৌষ, ক্রটি। পরনিন্দা, পরের দোষ ধরা অর্থে। মূল" ছাঁপ। প্র” পরের পিছনে 
ছাপ প! দিতি ( দিতে ) পারলি (পারিলে) লোকে আর ভানি-বাঁয় (ডাইনে-বীয়, এদিক- 
ওদিক, নিবিচারে ) চায় না । 

ছে-কোপ। এক-ছে-এক কোপ। প্র” দা/)কুডুল হাঁতে পায়ে (পাইয়। ) ফলম্ত 
গাঁছগুনে তুই এযব্যারে ছেয়ায়ে (ছে দিয়ে, কাটিয়৷ ) রাখিছিস ; এট্র, বিচার-বিবেচনা 
কলিনে ॥ আখের গোড়ার দিকৃতে/দিকিত্যে (দিক থেকে ) এক-ছে আমারে চ্যাও 

দিনি। তুল" কলম্ছে_ কলমের মতে! চোখা ও একপেশে করিয়া কাট।। 

ছেয়ানো-_ছে দেওয়া, কাটা, কাটিয়া শেষ করা। জঙ্গল, আগাছা! ই” ছেয়ানো৷ ( কাট), 
কাটিয়৷ সাফ করা । প্র” হাসো (হাহুয়। ) দিয়ে আমার বাগানের জঙ্গলগুলে৷ এট্র, 

. ছেয়ায়ে দেদিনি। : 
ছ্যাদোড়--অবশিষ্ট | প্র” ছ্যাদৌড় রাখে" (রাখিয়া ) কাজ করা আমি পছন্দ করি নে॥ 

ছ্যাদ্দোড় মারে' ( মারিয়া, শেষ করিয়া ) কাজ করাই ভালো । 

ছাল্মাট_হেম্তনেন্ত, মীমাংসা । প্র" তোমাদ্দের (তোমাদের ) ঝগড়া-বাঁটি তো অনেকদিন 

'ধরে” চল্তেছে ( চলিতেছে ) দেখ তিছি, এবার এট্রা৷ ছাঁল্মাট করে? ফ্যালো দিনি, তাতে 
তোমাদের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না) আর কিছু না-হোক শাস্তি পাবা (পাইবা, পাইবে)। 

ছিয়কুটি, ছিরধুটি-অগোছালো৷ | প্র” সংসারে চারিদিকি (চারিদিকে ) ছিরকুটরি/ছিরখুটি 
আমি আর দেখতি ( দেখিতে ) পারি নে। 

ছুন্*ছান্-_ দারুণ বিশৃংখলা, ধ্বংস ই”। তুল” তিন-ছয়-নয়। প্র” এ মেয়ে ষে সংসায়ে যাবে 
সে সংসারডারে এবারে ছুন্-ছান করে' দেবে ॥ যে সংসারে মাথার উপরে লোক 

(বয়ন্ধ ও অভিভাববস্থানীয়) নেই, সে সংসার দেখ.তি দেখতি ( দেখিতে দেখিতে, 
 অল্পকালের মধ্যে ) ছুন্-ছান্ হয়ে যায়/হ'তি (হইতে) বেশিক্ষণ লাগে না। নেশায় 

পড়ে লোকট। বাপ-ঠাকুদ্দার আমলের দামী দামী জিনিলপত্তরগুনে! দেখ.তি দেখতি 
 খ্যবারে ছুন্ছান্ করে ফ্যাক্পেরে।  + 

ছোলা--পরিষার করা। টাছা-ছোলা--নিধুঁতভাবে পরিষ্কার করা। খোসা, খোলা ই" 
ছাড়ানো । প্র" খুনে! নারকেল ছোল। ॥ কুঁচে-ছোলা--কুঁচের মতো ছাল ছাড়ানো, 
অর্থাংও মাঁথ। হইতে পা পর্যস্ত ছাল ছাঁড়ানো। কুঁচে একরকম মাছ, দেখিতে সাপের 
হতো । এই মাছ জেলে, মালে! প্রভৃতি নিয়খেণীর লোকেদের প্রিয় । কুঁচে মাহ 
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খাইতে হুইলে পুরোপুরিভাবে ছাল ছাড়াইয়া খাওয়াই প্রথা ॥ কাহাকেও সমুচিত শিক্ষা 
দিবার অর্থে বা প্রাণান্ত করিবার অর্থে বল! হয়--“কুঁচে-ছোল! করা? অর্থাৎ কুঁচে মাছের 
মতে! করিয়া ছাল ছাড়ানে।। 

ভু 

জগবযাটে__জড়ভরতজাতীয় বুদ্ধিসম্পন্ন । অনাঁদরে ও তুচ্ছার্থে গালাগালি বিশেষ । প্র" 
ছেলেডা যেন দিন দিন জগবরাটে হয়ে/মারে” (মারিয়া, বূপাস্তিত হুইয়। ) যাঁচ্ছে। 
তুল” অলম্বস, আজবোজ, গজকচ্ছপ ই । 

জাবদা_-মজবুত, পাকা। মূল” জাবেদা । তুল" দৌকানদারের জাবেদা খাতা । প্র“ লোকটার 
চেহারা বেশ জাব দীরকমের দেখতিছি (দেখছি, দেখিতেছি )॥ ওরে, বোঁচকাঁটা 
জাবদ। করে ধর্। 

জুত-_ আরাম, স্থবিধা, শ্বাচ্ছন্দ্য, কায়দা-কানছন ই"। জুত-বরাত _স্বিধা-অস্থবিধা, স্থবিধা- 

স্বাচ্ছন্দ্য ই'। প্র” এ কাজ করতি করতি € করিতে করিতে ) আমার চুল পাকলো, তুই 
আর আমারে এ কাজের জুত-বরাত শিখোতি (শিখাইতে ) আসিস নে। 

ঝা 

বাযাটা-কৌন্তা-_সম্ার্জনীর প্রকার বিশেষ । অনাদরে গালিবিশেষ। কৌন্তা জর” । 
বাঁাটা-লাথি--বিশেষ অনার, তুচ্ছতাচ্ছিল্য । ঝ্যাটা-কৌন্তা ত্র" । প্র“ দিনরাত এতো 

বাযাটা-লাখি/ঝাযাটা-কৌন্তা খা, তবু তোর লজ্জা হয় না? 

ট 

টই-টই-_ টে! টো । উদ্দেশ্টহীনভাবে ঘোরাঘুরি করিয়৷ সময় কাটানো! । প্র” এই ভর-ছুপোর 
বেলায় টই-টই|টো-টো। করে” ঘুরে বেড়াতি (বেড়াইতে) তোর ভালে লাগে ॥ মা-বাঁপ 

মর! ছেলে-মেয়েগুনো সার ছুপোর টো-টে। করে' ঘুরে বেড়ায়, দেখলিউ ( দেখিলেও ) 

মায়া লাগে ॥ যুল” টইল। | 

টই-টদুর--কানায় কানায় (৮101), বিষ্টিতি (বৃষ্টিতে ) পুকুরির (পুকুরের ) জল যেন 
টই-টগুর করতেছে ( করিতেছে )। রসে টইটদ্বুর, ফুতিতে ভগমগ ভাব। প্র” তোমার 

ছেলে তে! বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে দেখতিছি, কথাবাজ্র! ( কথাবার্তা ) যেন রসে টই- 

টস্বুর করতেছে (করিতেছে )। : 
টক্ক--শক্ত, দড়, পোক্ত ই"। প্র“ ছেলেডা আঙ্জকাল বাপের চেয়েও দড় হয়ে উঠেছে । 

“বীশের চেয়ে কি দড়'--প্রবাদ । 
টোৌ-টো--টই-টই ভ্র"। 
উদ-টস্--ভগমগ ভাব । রসে টস্-টস্, টস্টসে রস ই"। প্র” আজকাল তোমার কথায় তো 
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দেখি রস যেন টস-টস করতেছে ॥| কি ব্যাপার ছে ! কথায় কথায় তোমার এতে টস্- 

টসে রস, ভাব-লাভ হয়েছে নাকি কোথাও ॥ তোমার সঙ্গে ছুটো যে সৃখ-ছুঃখির কথা 

কবো, তাঁর তো উপায় নেই; কখন কোন্ ছুঃখির কথাডা শোন্বা আর ছুচোখ বায়ে 
(বাহিয়। ) তোমার টস্-টস্ করে? জল গড়াবে ॥ 

ঠ 
ঠিক-_যেমন তেমন । ঠিক করা--যেমন ছিলো তেমন কর] । রিপু করা, মেয়ামত কয়া। 

প্র" আমার এই ছেঁড়া শালডা (শীতবস্ত্র শাল) ঠিক করে দিতি ( দিতে ) কতো নেবা 
(লইব।) কও ( কহ, বলো ) ॥ এইরকম -__টেঁড়া জুতো, বাল্তির তলা ই" ঠিক কয়া, 
অর্থাৎ মেরামত করা । তুল” মোর করা । 

ঠেক1১__বেকায়দা। দায়ে ঠেকা_ দায়ে পড়া, ঠেকায় পড়া । প্র বডডে1 দায়ে ঠেকে 
তোমার কাছে আইছি, (আপিয়াছি ), এট্রা উপায় করে।। এমন ঠেকায় আমি 
আর কখনে। পড়িনি । এতদিন আমার কথা মনে পড়েনি, এখন তুমি আমার কাছে 
আয়েছে। ( আসিয়াছ )--ঠকায় পড়ে হরি গুরু, কি বলো? 

ঠেকা২-_মনে হওয়া | প্র” অবস্থা/গতিক কিন্তু স্থবিধে ঠেকৃতেছে (ঠেকিতেছে ) না, 
তোমর] যাই বলো বাপু । 

ঠেকা৩-_কাজ চালানো, কোনরকমে, আপাতত, অস্থায়িভাবে ই"। ছোট-খাঁটে! রকমের 

অস্থায়ি/ ঠেকৃনে ; ঘরবাড়ি, নৌকো ই" মেরামতের সময় কাঠের ঠেকনো ছারা হেলান 
দিয়ে রাখ! (3801016 ৮5 518170601০9) 1 ঠেকো, ঠেকনো ই প্যাল। ভর । 

ঠ্যাকার-_দেমাক (68156 5213165)। ঠ্যাকার দেখানো__দেমাক দেখানো । প্র* মেয়ে- 
মান্ষির অতো ঠ্যাকার ভালো না ॥ ঠ্যাকারী--যে দেমাক দেখায়। 'ঠ্যাকারী লো 
ঠ্যাকারী, কতো! ঢং দেখালি'-- প্রবাদ । 

ড 

ভুমো-খণ্ড, টুকরো। ডূমো-ডুমেো-খণ্ড খণ্ড, টুকরো-টুকরো। প্র” আলু, পটল, কুমড়ো 
ই” ও অন্যান্ত কাচা তরিতরকারী খগ্ড খণ্ড করিয়! (ভাবে ) কাট।। 

ভাক-দোই-_মূল” ভাক-দৌহাই। প্র” ছেলেপিলেওনোর মতিগতি আজক।ল এমন হয়েছে 
যে বাপ-মার ভাক-দবোই এম্তক ( পর্বস্ত ) মানে নারে বাপু, হলে! কি 

ভাঙ্গয়--উদ্ধত, বড়ো । “চোরে খায় হুধ-কলা, আরো চোরের ভাঙ্গর গলা”-- প্রবাদ । 

ঢ 
ঢে'কি--ধানভানার (কুটায় ) বন্ত্বিশেষ । অনাদরে, তুচ্ছার্থে গালি ) ঢেঁকি, অর্থাৎ অপয়ের 

তাড়না বাতীত যে নিজের চেষ্টায়/ বুদ্ধিতে চলিতে অপরাগ। প্র” টেকি, গাবের ঢেঁকি 
ই*--নিতাস্তই অকর্ষ। ॥ অকর্মীর ঢে'কি, নিক্র্সার ঢেঁকি ই" । তুল” ষাঁড়ের গোবর । 
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'গাবের টেকি” বলার অর্থ--গাব গাছ দেখিতে খুব হুন্দর, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে 

লাগে না; জেলে-মীলোরা তাদের জালের স্থতো, দড়ি ই” পাক! করিতে ও মাঁজিতে 

( মাধ দিতে ) এই গাছের কাচ! ফলের রস ব্যবহার বরে ) আবার পাক! ফল তাহারাই 

খায়; পাকা ফলের স্বাদ অনেকট। পাকা কেয়া ফলের মতো । 

ঢেউ-উংকাঁর-_গড়াগড়ি, ফেলা-ছড়া; প্রাচূধক্জনিত অবস্থা। প্র” বড়ো মান্যির (ধনীর) বাড়ির 

কথাই আলাদা ; ছুধ-ঘি ওদের বাঁড়ি ঢেউ'ঢংকার যাচ্ছে, অথচ ওর ছিটে-ফোট! জোগাড় 

করতি অন্যের মাথার ঘাম পায়ে পড়তেছে ( পড়িতেছে)॥ জলের কল্সিড। ( কলসীট। ) 

ভাঙে, (ভাঙ্গিগা) জলখানি ( জলটুকু ) যে ঢেউ-ঢংকার যাচ্ছে, তা তোরা দেখ.ত্তি 

পাসনি এখনো ? 

ঢেবি, ঢ্যাবা_অতিরিক্ত মোটা) যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ। ব্ঙ্গার্থে গ্রয়োগ । তুল” মোট্কা, 

মুট্কি। বিপ” শুটুকো, শুটকী। প্র" ওদের (ওদের ) ছেলেমেয়েগুনো কি খায় বলো 

দিনি,দিন দিন যেন এটার (এক-একটা, প্রত্যেকটি ) ঢ্যাবা/ঢেবি হচ্ছে। তুল" 

ঢ্যাপস-ঢ্যাপসা-ঢেপসি। 

ঢ্যাপস, ঢ্যাপ সাঁ, ঢ্যাপসি-অতিরিক্ত মোটা ও স্ুবুদ্ধিসম্পন্ন । প্র ট্যাবা, ঢেবি ই" 

্্ী-পুরুষ। তুচ্ছার্থে গালাগালি বিশেষ । তবুঃ ঢ্যাপস, ঢ্যাপসা__পুং, এবং ঢ্যাপসি বা 

ঢেপি স্ত্রীলিঙ্গে। প্র যেমন চেহারা, তেমন মাথা ( খিলু, বুদ্ধি, 0:51) :_-এই 

ছেলেমেয়েগুনো ধেন এক একটি ঢাঁপস্'ট্যাপ সা/ঢ্যাপসি, ঢেপ.সি॥ ঢ্যাপসা 

লোঁকগুনো। কোন কাজের ন| | এই মেয়েডা, তুই যা ঢেপস হচ্ছিল দিন দিন তাতে 

তোরে দিয়ে কোন্ কাঁজভ। হবে বল্দিনি-_না হবে গতরের কাজ, না হবে মাথার 

কাজ ॥ তুল” ধুম্সো, খোদার খালি ই" । ৃ 

ঢারা-চ্যার__ প্রচুর, প্রাচূর্য। তুল” ঢের-ঢের, অজন্র ই'। প্রা পাঁচজনের আশীব্বাদে 

( আশীর্বাদ ) তোমার আছে ঢ্যারা.ঢ্যার, তুমি তে! ইচ্ছে কল্লি দশজনেরে ( দশজনকে, 

সাধারণকে ) দিতি পারো ছু পয়সা । 

ত 

ল্লাট _অঞচল, পালোট। তুল গেড়দে। প্র যামবাবুর মতো! তদয়লোক এ তল্লাটে দুজন 

দেখা যায় না ॥ ফের যেন আর তোরে এ তল্লাটে দেখিনে। 

ভাড়ি _জাটি (94:1০ ) ছোট আকারের বিপ" গাদি, মুহদাকারযুক্ত । প্র“ এক তাড়ি 

হয়বটি | বিপ* ধানের গাদি। 

তাংড়ানো--উত্তোলনের়ঃ তারবহনের ক্ষমতা । তুল” চাগানে। | প্র এই যুড়ো৷ বয়েসে 

. জার দেড়-মনি বোঝা! তাংড়াতি ( তাংড়াইতে, বহন করিতে ) পারি নে। 

তেলচিটে; তেলচিটকে-_ তেল ও ময়না মিশ্রিত বিশ্রী রূপ। কলুর পরণের কাপড়-চোপড়ে 

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ময়ল। থাকে ; তাহ! হইতেই সম্ভবত এই কথাটির স্থ্টি। 
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তুল” কলুর স্াতা, কলুর ত্যানা. চিরকুট ই*। প্র তেলচিটে জাম1/কাপড় পরে? তুই 

ভদ্দরলোকের সামনে যাস্ কি করে? 

ত্যানা, ট্যানা__টুকরো, জীর্ণ ও ময়ল। কাঁপড়। তুল” তেলচিটে, তেলচিটকে, স্াতা ই*। 
প্র" পাগলাডা/ভিথিরডা এমন একখানা ত্যানা পরে? ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দেখ.লিউ 

( দেখলিও, দেখিলেও ) লঙ্জা করে, অথচ আন্ত/নতুন কাপড় দেবার সাধ্যি নেই। 

দূ 

দাঁমড়া_অকর্ষ। ও বয়স্ক পুরুষ। দাম্ড়ি_বয়স্কা অকর্মা স্বী। অনাদরে ও তুচ্ছার্থে 
গালিবিশেষ । প্র” বুড়ে দামড়া/দাম্ড়ি তোমার আর কাগ্ুজান এ জন্মে হবে না॥ বুড়ো 
দামড়া/দমড়ি'হয়েছ কুটো-গাঁছ (কুটে। গাছা, গাছ।-_খানি, খানা) ভাঙবার ক্ষমতা হয়নি, 
পেটের ভাত হবে কি করে? ভাবে (ভাবিয়া ) দেখেছো কোনদিন ॥ তুল” বুড়ো ধাঁড়ি। 
মূল" দামড়া গোরু- প্রায় অকর্মা, কিন্ত নিয়মিত খাবার চাই। 

দিনমন-দ্রিনের বেলা, সারাদিন । প্র" সার! দিনমান ভূমি কোথায় থাকো বলে! দিনি ) 
আজ এক মাস তোমার সঙ্গে দেখা করবে। বলে' ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

ধ 

ধকল-_কষ্ট। তুল” বোঁচ.। প্র” এ বয়েসে আর সারাদিন হৈ-টচ করার ধকল সি 
( সহিতে, সইতে, সহা করিতে )পারি নে। বছরে ছ'খোন ছুইখান, খাঁনি ) কাপড়ে 
চালাতি € চালাইতে ) হয়, কতো আর বোচ (ধকল ) সয়। 

ধূলধাড়। _ছি'ড়িয়া টুকরো টুকরো! ও ব্যবহারের অযোগ্য এমন জিনিস। প্র” তোর পরনের 
কাপড়খানা দেখিতছি একেবারে ধৃলধাড়া হয়ে গেছে; নতুন একখান! কেনার ব্যবস্থা : 
কর্, ন! পারিস্ তো! বল্ চেষ্টা করে? দেখি একখান জোগাড় করতি পারি কিন! ॥ তুল" 
হালি-হালি দড়ি-দড়ি, শতজীর্ণ অবস্থা । 

ধূলিমঙ্গলি_ব্যবহারঘোগ্য অবশিষ্ট। প্র” কাপড়খানারে তুই এমনভাবে ছি'ড়িছিস যে তার 
আর ধৃলিমঙ্গলি রাখিস নি ॥ তুল” ধূলধাড়া, হালি-হালি দড়ি-দড়ি ই"। 

তব 

নরম-তরিপাত, বা নয়ম তরিবাত-_নআ, বিনয়ী ও বিনীত শ্বভাব। প্র” মেয়েডা যেশ, 
ফেমন নরম-তরিপাঁত কথাবাজ্া আর ঠাণ্ডা চাল-চলন ॥ বিপ" বেতরিপাত, বেতরো। 

নিকচোনো-বিষ্রীভাবে দাত বাহির করিয়া হাসা। দেঁতো হাসি। প্র” অতে। লোকের 

মধ্যি (মধ্যে, মাঝে )/বাইরির (বাইরের, বাহিরের ) লোকের সামনে কথায় কথায় 
তুই যে নিকৃচোস, তোর লক্জা করে িনিরিনি নারাজ স্রা অঙতঙ্গি 
সহকায়ে হাসি-ভামাসা করা । 
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নিরোধারা--একটানা, অবিরত € 6923819991 )। 

্যাকা--যে ন্তাকামো করে। ন্তাকা-ন্যাকা, হ্তাকামো ভাব, ঢলানি। গ্তাকাস্াকা থ্যাকা- 
থ্যাকা-__-ঢলাঢলি, একান্তই স্তাকামে! ভাব। প্র” বুড়ো মেয়ে, ছেলেদের সামনে গ্তাকা- 
ন্যাকা থ্যাকা-খ্যাকা করিস, তোর বাড়িল্লোক (বাড়ির লোক ) সহ করে কি করে' তাতো 
বুঝিনে বাঁপু। 

সৈরেকার-একাঁকার। সব শূন্য, ভেদাভেদ জানহীন/অন্থাশৃন্ত। মূল” নিরাকার। প্র" 
বারোয়ারী তলায় ভোজ হচ্ছে; ভদ্দরলে।ক- -ছোটলোক সব একত্তর (একত্র ) হয়ে 
এমনভাবে খাচ্ছে আর খাওয়ার জন্তি হাভাতের মতো এমন করতেছে যে মনে হয় জাত-: 

পাত সব সৈরেকার/একাকাঁর হয়ে গেল। এতে বোঝা যাঁয়। খিদে সগুলির 

(সকলের ) সমান; অতএব জাত-পাত নিয়ে অতো চিগ রো-চিগরি (চেঁচামেচি ) 
করার কোন মানে হয় না। 

পয়, পয়া_-লক্ষণ, লক্ষণযুক্ত । পয়মস্ত-_সুলক্ষণযুক্ত । 

পয়-পয়--পদে পদে, বারবার | প্র” পয়পয় করে' তোরে যে আমি বললাম আমার কথামতো 

চল্বি, তা” তো শুনলি নে, এখন বেকায়দায় পড়িছিস তো, বোঝ, এখন ঠ্যালা ! 
পয়মাল__সর্বনাশ, ভরাডুবি । প্র ধানের খেতে গোরু ঢুকে এ্যবারে পয়মাল করে” দেলে 
(দিলে, দিল )রে ! 

পড়ন্ত বেলা- শেষ বেলা । তুল" অবর বেলা । 

পাঁল্টানো--পরিবতিত, বূপাস্তরিত করা । প্র” ফের বাজে কথা বল্বি তো মারে” এবারে 
পাল্টায়ে দেবো । 

পাঁলোট--অঞ্চল। তুল” তল্লাট, গেড়দে ই” । প্র" এ পালোটে আর এট্রা লোক দেখা দিনি থে 
পষ্ট ( স্পষ্ট ) সত্যি কথা বলার সৎসাহস রাখে? 

পা'ল_ অন্থকৃল, জূত। মূল” পাইল। প্র” তোমার এখন পাল ( অন্থকৃল সময় ) পড়েছে যা 

ইচ্ছে বলে" ন্বাও (নাও, লও কিন্তু মনে রাখো” পাল আমিউ (আমিও ) একদিন 

পাবো ॥ পাল মতো_কায়দামতো! | প্র* পাল মতো পালি' (পাইলে) সে তোমারে 
কিন্তু ছাঁড়ে' কথা কবে না, দেখে নেবে বলেছে ॥ পা'ল ফির়োনো মাছ--বেশ হষ্টপুষ্ট ও 
বথেই ওজনবিশিষ্ট মাছ। যে মাছ পাশ ফিরাইয়! দেখিয়া কেন! যায়, খাওয়া যায় ও 

ভৃথি পাওয়া ঘায়। প্র” বাজারেত্যে (বাক্গার থেকে ) পা'ল ফিরোনো কই/ট্যাংর!/ 
পাশে মাছ যদি পাস তো! আনিস দ্দিনি সের খানেক ; অনেকদিন আর 'ওসব জোটেনি । 

পাই-্-হিসেব, গণ্ডা। প্র” সময় থাকতি নিজির ( নিজের ) পাই গোছায়ে স্তাও (লও ), তা" 

নালি (না হলি, নইলে ) কেউ তোমার হাতে দেবে না মনে রাখো” । পাই গোহাঙ্গো 
হিসাব বুবিয়া লওয়া। শ্রঁ এ বাজায়ে নিদের পাই গোসাকি (গুছাইতে ) ছা 

২৬ 
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পারে! তো মুশকিলি (মুশকিলে ) পড়বা (পড়িবে ) বলে” দেলাম ॥ পাই তোলা-_ 
নির্দিষ্ট কাজ যথাসময়ে শেষ কর] । প্র” পাই তোলো, পাই তোলো সগুলির ( সকলের ) 
কাজ শেষ হলে, অথচ তোমার পাই এখনো! উঠলো! না; এরাম (এরকম ) কল্লি 
ভবিষ্যতে আর কোথাও কাজ পাবা (পাইবা, পাইবে ) বলে” তো মনে হয় না। 

পুই-পোনা__ছা? বাচ্চা, কাচ্চা-বাচ্চা। প্র" চাকরি না থাকৃলি এ বাঙ্জারে পুইপোন! নিয়ে 

এবারে পথে বস্তি হবে, বুঝলে ! 
পোরা-ভতি। প্র” চালগুনো*হাড়িতি (হাড়িতে ) তোল্; ধানগুনে। ধামায় তোল্। 

ধামা পোরা আশা, কুলোপোর। ছাই”_ প্রবাদ । 
পেল্পায়, পেল্পাই-_ প্রকাণ্ড, বিরাট । মূল” প্রলয় । তুল” মন্তমানে, দশীসই, শাঙেন্মানে ই*। 
প্যালা--বড় রকমের ঠেকনো (900১০: ), যাহা দীর্ঘকাঁলের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, 

কোন কারণে ঘর-বাড়ি খন পড়ে-পড়ে। অবস্থা হয়, তখন মেরামত করা বা পরিবর্তন 

করিয়৷ নতুন ভাবে গড়িয়া তুলিবার অবসরে এই প্যাজা ব্যবহৃত হয়। ছোট-খাটে 
এবং নিতান্তই অস্থায়ি ভাবে ব্যবহৃত প্যাল! অর্থে ব্যবহৃত হয়-ঠেকা, ঠেকো, ঠেকনো 
ই"। ত্র" ঠেকা। 

ফ 

ফকৃকড়--ফাঁজিল, চ্যাংড়া। ফক্কড়-ফাজিল-_চ্যাংড়া-কাজিল। ফকৃকড়ি__চ্যাঁড়ামি, 
ফাজলামি । প্র” বেশি ফকৃকড়ি করিস নে বুঝলি, তোর দাদ। আমার এক ক্লাসের বন্ধু। 

ফজুলতি, ফছুলতি-_-নির্ধনের নবাবী চাল, বিলাসিতা । প্র” বাপের হোটেলে খাচ্ছো, তাই 

অতো ফন্দুলতি/ফছুলতি 3 খাটে” খাঁতি ( খাটিয়া খাইতে ) হলে আর অতো! ফজুলতি 
থাকৃতো। ( থাকিত, থাকিবে ) না। 

ফস্--হঠাৎ। প্র” ফস্ করে? কাথাভা মুখদে' বারোয়ে (বাহির হয়ে, হইয়।) গেল, এখন 
মনে হচ্ছে কথাড। ভালে। বলি নি ॥ ফদ্.কাগজ__ টুকরো! কাগজ । তুল" চিরকুট । 

ফাল্--থও, ছিন্ন। ফাল্ করা-_ছিন্ন, করা । তুল” ফাড়া। প্র“ পরনের কাপড় খানারে 
এমনভাবে ফাল্ করিছিস যে তাদে' (তা দিয়ে, তাহ দিয়! ) আর সেলাই করে" পরাও 
চলবে না ॥ আমগাছের মোট! গুঁড়ি ক'খাঁন আপাতত ফাল্ করে' রাখ, পরে ভালো করে, 
চপ্পা (ভালোভাবে ফাল্ করা )করিস ॥ “ছু চ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বেরনো*- প্রবাদ । 

ফালা- ছেঁড়া । ফালা-ফালা--টুকয়ে। টুকরো! । প্র“ কাপড়খানন এমন ফালা-ফাল! করে, 
ছিড়িছিস যে তাঁদে' (তা দিয়ে তাহা দিয়!) এখন আর সল্তে পাকানে! ছাড়া সার 
কোনে। কাজে আসপে (আসবে, আসিবে ) না। 

ফাড়।_কাল্, খণ্ড করা। ত্র" ফাড়া। প্র“ কাঠ ফাড়া। দেখতি (দেখিতে ) এমন সুন্দর 
দ্রজাখান, কিন্তু এই ক দিনের ( কয়দিনের ) মধ্যিই দেখতিছি তাতে ফাড়া বায়োয়েছে 
(বার হইয়াছে, বাহির হইয়াছে ); এ নিশ্চই (নিশ্চয়) মিস্ত্রীবেটাই ফাকি দেছে। 
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ফালুক-ফুলুক-_পিট পিট করা চাহনি, অশিষ্ট চাহনি । গর” বাদরের মতো ফালুক-ফুলুক করে, 

এদদিকি-ওদিকি ( এদিকে ওদিকে ) চাচ্ছিস (চাইতেছিস, নজর বা চাহনি দিতেছিস) 

কেনরে? কোনো বদ মতলব আছে নাকি তোর ॥ রাস্তার ঝাঁকে (মোড়ে) দাড়ায়ে 

তুই ফালুক-ফুলুক করে? তাকাচ্ছিস, তোঁর তো! মতলব ভালো ঠেকৃতেছে না । 

ফের, ফেরা-_-বিপাঁক, ছুধিপাক, হয়রানি ই"। গ্রহের ফের। ্াড়িপাল্লার দিক পরিবর্তন 
করা। প্র এ আবার কোন্ ফেরে/ফেরায় পড়লাম রে বাবা ॥ দশ সেয় চাল ছাও, 

পাঁচ সের করে? ছুই ফেরায় দেব । 

ফেরা কারবার । ফের! খাটানো _কাঁরবারে খাটানো। প্র" তোর কি আক্কেল বল্দিনি, 

আমারি (আমারই ) টাকা নিয়ে তুই ফেরা খাটাচ্ছিন, আর আমার টাকাঁকডা সময় 

মতে। শোধ দিতি ( দিতে )পারিস্নে? 
ফিচকুটি, ফিচখুটি__বিরক্তিকর ব্যাপার, পরিস্থিতি, হাঙ্গামা ই”। তুল” ভজগটে। প্র" 

চালিত্যে (চাল থেকে, চাল হইতে) ধান বাছা/শাকেত্যে (শাক থেকে, শাক 

হইতে ) পোকা বাছা এমন ফিচকুটি/ফিচখুটি ব্যাপারে ঘে আমার মাথাভা এ্যবায়ে 

খারাপ হয়ে গেল। 

বৰ 

বাই--বাতিক। হঠাৎ খেয়াল। শুচিবাই-_শুচিবাধুগ্রন্ত । “উঠলো বাই তো কটক 
যাই”__ প্রবাদ । 

বান্১-মাঁচা। তুল” টোং। বাঁশের/কঞ্চির/কাঠের তৈরি চারকোণে চারখুটির উপর 

চিৎ কর! পাটাতন বিশেষ । 

বাঁন্২-_বহুমুখবিশিষ্ট বড়ে। উন্থন। সাধারণত, ক্ষারদিদ্ধ, খেজুরের প্লস ইত্যাদি জাল দেওয়! 

ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং এই উচ্ছন থাকে ঘরের বারান্দায়, উঠানের 

এক পাশে। 

বাথান _আঁড ড1। পাল, গাঁদা, ভি ইণ। জীবজন্ত ও কীটপতঙ্গ ই” ক্ষেত্রে প্রয়োগ । ঘথা-- 

মহিষের বাঁধান, শকুনের বাথান, ছারপোকার বাথান ই"। প্র“ একি এটা (একট) 

বিছ.না (বিছানা ) নাকি, এ তো দেখি ছারপোকার বাছান (ছারপোক1 ভতি )। 

বাড়ি-_-আঘাত, প্রহার ই*। বাড়োন-- প্রহার ; বাঁড়োনো- প্রহার করা। তুল" ঠ্যাঙ্গান, 

ঠ্যাঙ্গানো । গো-বাড়োন-_গোরুকে প্রহার করার মতে। বেদম ও নির্দয় প্রহার $ গো- 

বাড়োনো- গরুকে প্রহার করা। 'বাড়োন/ঠ্যাঙ্গান খালি ( খাইলি, খাইলে ) বুঝবা হরি 

কেমন ধন 1” প্রবাদ । 
বিকৃছোনো, বিত্বেবিত্বে_ঘাটাধাটি ) ঘাটাঘাটি করা। তুল" ছ্যানা-চট্কা করা। প্র" 

তোর ধদি ভাত খাবার ইচ্ছে না থাকে তো ভাতগুনো বিত্বেবিত্তে কত্তিছিন (করিতেছিস, 

করছিস) কেন? তোর ছ্যানা-চটকা ভাত কেডা খাবে? 
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বেতরিপাত-- বেতরো।, উদ্ধত, দুবিনীত ই*। বিপ” নরম-তরিপাত। প্র” কেমন বেতরিপাত 

ছেলে রে, বাঁপমার মুখির ( মুখের ) পরে ( উপর, সামনে ) কথ! কয় ॥ মেয়েডা এবারে 

বেতরিপাত ; লজ্জাশরম বল্্তি ( বলিতে ) কিছুমাত্র ( কিছুমাত্র) নেই ! 
বেল্, বেল্-বেলা--সার! বেলা, অবর বেলা । বেলা-বেলি_বেলা থাকিতে, বা থাকিতে 

থাঁকিতে। বেল্-বেলাস্ত--শেষ বেলা পর্যন্ত । প্র” সকাল সাতটাত্যে (সাতটা থেকে ) 
এই বেল্/বেল্-বেল! পর্ধন্ত আমি তোর জন্যি বসে অ।ছি, অথচ তোর দেখা নেই 

ঘরে কিন্তু হেরিকেন (হারিকেন ) জালার মতো! তেল নেই, কাজকম্ম যা করার 
(করবার, করিবার ) তত বেলাবেলি করে” নিও, কথাডা আমি আগেই বলে” দেলাম 

মনে থাকে যেন ॥ বাছা আমর বেলাস্ত খায়নি, মুখখান্ ( মুখখান! ) এ্যবারে এট্র,স/ 

এট খানি ( একটুখানি ) হয়ে গেছে; আহারে, মরে" যাই ! ৃ 

ব্যাজার--মুখভার, অসন্মতি, আপত্তি, গররাজী ই”। প্র সব সময়/সব তাতে ( তাহাতে, 

ব্যাপারে ) তোর মুখ ব্যাজার কেন রে, এ দোষ তোর এক রোগে দাড়াষে (দাড়াইয়া, 

দাড়িয়ে) গেল ; এতো ভালো! কথা না ॥ মুখ-ব্যাজার মেক়্ে আমি দেখতি পারি নে ॥ “মাগে 

ব্যাজার ভালো তো পাছে ( পিছনে, পশ্চাতে, পরে ) ব্যাঁজার ভালে না ।-_ প্রবাদ । 

বোচ-ধকল, স্থায়িত্ব ই"। প্র” পুরনো কাপড়ে আর কত বোচ সয় ॥ এ কাপড়ের বোঁচ 

কিন্তু বেশিদিন না; তা আমি আগেই বলে' দেলাম। 

ভজগটো--তালগোল, হাঙ্গাম৷ ৷ তুল" ফিচকুটি, ফিচখুটি। প্র” তোমাদ্দের ( তোমাদের, 

' তোমারদের ) ওসব ভজগটো। ব্যাপারে/ব্যাপারের মধ্যি আমি নেই বাপু। 
ভন্না, ভর্না__মুষলধারে বৃষ্টি। বড়ো ভন্না-_ জোর বৃষ্টি। প্র” এট্রা ভন্না না হলি দেবতার 

( আকাশের ) এই গুমোট ভাব কাটপে (কাটবে, কাটিবে ) না। 

ভরখুল্য-খুল্প__ প্রাচুর্য, প্রচুর । তুল” ঢ্যারা-ট্যার। প্র” তোমার গাছে তো দেখতিছি 
এবার ভরখুল্য আম। | 

ভাঙ্গা--পুরনো৷ কাপড়ের টুকরো! ৷ প্র” আমারে এট, সলতে পাকানোর মতে৷ ভাঙ্গ। দেদিনি। 
ভানাঁচি__ঢং, ছিনালি, . ন্যাকামি, ভগিতা ই*। তুল” ভিরকুটি। প্র” বেল! ছুপোর (ছুই 

গ্রহর, ছ্িগ্রহর ) সময় এখন আর ভানাচি মারিস নে। 

ভিগ চুশি--কুচিগত বাছ-বিচার, খুঁতখুতে ভাবের ঢং ইণ। প্র” ডালির (ডাইলের ) সঙ্গে 
ভাঙ্গা নালি (না হুলি-হইলি-হইলে ) খাতি পারি নে,_-এসব ভিগ্সুশি তোর আসে 
কোথাত্যে ; ছু'বেলা খাতি পাচ্ছিস এই যথেষ্ট মনে করিস। 

ভিরকুটি-_ং, ভণিতা৷ ই“। তুল" ভানাচি, চিটুগি। প্র” খাটে ( খাটিয়া ) খাতি হলি তার 
অতো ভিরকুটি আসে না। ভিরকুটির বিচি ( আটি, শীস )__নবাবী, বিলাসিতা ই” মূল 
উৎ্ল। ব্যজার্থে চাউল। প্র" ভিরকুটির বিচি ফুরোলি (ফুয়াইলে, ফুরালি ) জামি 
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দেখ পো (দেখবে, দেখিব ) তোমার এতো ফঙজুলতি (নবাবী, বিলাসিতা, ফোপর- 

দালালি ) কোথাত্যে আসে ॥ অর্থাৎ, ধত রকম বিলাসিতা ও নবাবী ই”মূলই হলো 
নিশ্চিন্ত প্রালাচ্ছাদনের আয়োজন ঘরে থাকা । 

ভোর--ব্যাপী, সমস্ত, সারা ই। ভোরদিন-_সারাদিন (ব্যাপী)। তুল” চৌপরদিন--_ 
চারপ্রহর দিন। প্র” ভোরদিন কনে ( কোন্খানে, কোথায় ) ছিলি বল্দিনি; তোর 

উদ্দিশি, তোরে তালাস ( তল্লাস ) করতি আসে' লোকজন ফিরে যায় অথচ আমি তাদ্দের 

কিছু বল্তি পারিনে । 

মকশো-__হাঁত পাঁকানো, ক্যারিকেচার ( ০৪11০80016 )। তুল” জাই/জায় দেওয়া । প্র" 
এই আমি তোরে 'অ-আ ক-খ' লিখে দিয়ে গেলাম, সারাদিন বসে” বসে" মক্শো 
করবি, লেখা ভালে। না হলি খাতি পাবিনে ॥ বুড়ে৷ লোকটার পিছনে এতক্ষণ ধরে' তুই 

মক্শো কত্তিছিন, আমি সব দেখিছি কিন্তু, চল্ তোর বাবারে বলে আজ তোরে মার 

না খায়ায়ে ( খাওয়ায়ে, খাঁওয়াইয়ে, খাওয়াইয়! ) ছাঁড়তিছি ( ছাড়িতেছি )নে। 

মগ্ন-_জীর্ণ। মগ্ন কাপড়। তুল” ভাঙ্গা। প্র" কাপড়খান বড্ডে। মগ্ন হয়েছে, আর 
একখান না কিন্লি আর চলে না দবেখতিছি। 

মন্ত-_ প্রকাণ্ড, বিরাট । মস্তমানে--দশাসই | তুল” শাঙেন্মানে | 
মাগগি, মাগঘি__মহার্ধ। তুল" আক্রা। প্র মাগ.গি১গণ্ডার বাজারে এখন দিন চালানে। দায় । 

মাঙ্গন, মাঙন-_ভিক্ষা, যাচএ1। সংকল্পপূর্বক বিগ্রহের পূজার জন্য দ্বারে ছারে ঘুরিয়৷ গৃহীর 
নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় । মঙ্গন মাঙ্গ_ ভিক্ষা করা । প্র” শীতলার মাঙ্গন গ্াওগে 

মা-ঠাক্রুন (মা-ঠাকুরাণী ) ॥ মাঙ্গন মাঙ্গ! _ভিক্ষা মাঙগা, ভিক্ষা করা। প্র” মাগো, 

তোমাদ্দের দোরে দোরে মা্গে ( মাঙ্গিয়া, যাঁচঞা করিয়া, ভিক্ষা করিয়া) বেড়াচ্ছি বলে, 
মনে করো! না মাঙ্গন-মাঙ্গাই ( ভিক্ষা করাই ) আমার পেশা, আমারও একদিন তোমাদ্দের 

মতো! ম্বামী-পুত্তর ঘর-সংসার সবই ছিলো; কিন্তু ভগবান মারে? রাখেছে' (মারিয়া 
রাখিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে অক্ষম হওয়! বা মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্তা-হার 

হওয়া, বা কোনভাবে আঘথিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, বা ঘর-বাড়ি হইতে উচ্ছেদ হইয়া 

অসহায়ভাবে পথে বসা ) তা” আর করবে৷ কি, তোমরাই বা কি করে” আমার ব্যথ! 

বুঝবা/বোঝব! ( বুঝিবা, বুঝিবে )। 
মাহ না__মুফত, ফালতু । মুফতে অর্থাং বিনা আয়াসে বা শ্রমে পাঁওয়া। প্র ভাত ভাত 

কত্যেছে। (করিতেছ , ভাত কি মাঙ্গনা পা! ( পাওয়1 ) যায়? 

মুরোদ-_সামর্থ্য, ক্ষমতা । শারীরিক ও মানসিক অর্থে। প্র” মুখি (মুখে) তো দেখি/ 
দেখ তিছি বেশ লঙ্ব! লম্বা কথা, সময়কালে/কাজের বেল//বেলায় দেখা যাবে মরদের 
(ব্য্গার্থে, শক্ষিমানের ) মুরোদ কতে! ৷ 
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মেক্দার--পরিমাণ, বেগ । অজস্র, প্রাচুর্য অর্থে। প্র” যে মেক্দারে গছে আম পাকেছে 
(পাকিতেছে ) তাতে তো ঘরে জাগা ( জায়গা ) দিতি পারব1 ( পারির!, পারিবে ) না। 
কি মেক্দারে গাছে আম্ডা না পাকেছে' ॥ যে যেক্দারে ও দৌড়চ্ছে/খাচ্ছে তাতে এটা 

বিপদ না ঘটায়ে ছাড়বে বলে" তো মনে হচ্ছে না। 

রদ্-বঙ্গ__খক্তি-সামর্থয। প্র” বয়েন হয়েছে, এখন আর আমার আগের মতো সে রদ্-বল নেই। 
রমারম--একের পর এক, ক্রমাগত । প্র তোমার ফরমাজ ( ফরমাস, ফরমায়েস ) মতো 

রমারম্ টাকা-পয়সা জোগাবো, এমন সাধ্যি আমার নেই ॥ রসগোল্লা সন্দেশ তুই তো 
দেখতিছি রমারম্ খাচ্ছিল, এতো] মিষ্টি খাসনে ; শেষে যে তোর কিরমি (কৃমি ) হবে, 

তখন ঠ্যালাড। সামলীবে কেভা (কেট, কে )? 

না 

শাঙেন্মানে-_দশাসই | তুল” মন্তমানে, হাঁতে'র | 
শানানো__-পোধানো, যন ওঠা । প্র" এক থালা ভাতে ওয় শানায় না, ওয়ে আর চারডে 

( চারিটি, কিছু ) দে ॥ তোমার যে'কিসি শানায়, তাতে। আজ পধ্যস্ত ( পর্যস্ত ) বুঝতি 

পাল্লাম না, তোমার মন পা! (পাওয়া) ভার ॥ মূল শান দেওয়া । দা, বটি, হান্ছয়া, কাচি, 
ক্ষুর ইত্যাদি লোহার অস্ত্রে ধার (শান) দেওয়া । শানানে--এ, শান দেওয়া । এই 
রকম শান ওঠা” ধার ওঠা, অর্ধাৎ অস্ত্রে কাটিবাঁর উপযুক্ত ধার হওয়া । এইভাবে "শান 
ওঠা” শবের সঙ্গে মন ওঠা অর্থে 'শানানো” কথার উৎপত্তি ও ব্যবহারগত সাদৃশ্ত থাকা 
্বাভাবিক। 

শুধু, ন্ধু_কেবল, খালি, শূন্ত ই”। শ্রধু শুধু, সধু সু কেবল কেবল, খালি খালি, অযথা, 
অনর্থক (:0:1300:178 ) ই*। খালি খালি। ত্র শুধু শুধু মান্যির সঙ্গে ঝগড়া করা 

তোর এক রোগ দাড়ায়ে গেল দেখতিছি। 
শেষা-_মুল” শেষ। প্র” শেষা হাট/বাজার-_হাট/বাজাষের শেষ সময়। শেষানি-- 

তলানি, অবশিষ্ট ই'। প্র” জোয়ার-ভাটার শেষানি। 

্ 

সল্__টিলে॥ প্র“ বোধে সল-__বৌধশক্তিতে/বুদ্ধিতে কম/থাটো। প্র” নেম্তক্প বাড়ি 
খায়ে (খাইয়ে, খাইয়া ) পেট তো দেখ. তিছি দশ-নম্বরি ফুটবল করিছিদ, এখন শিগগির 
পেটের কাপড় সল্ দে, তারপর এটু, গড়ায়ে (শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ) নে, নালি (না হলি, 
না হইলে ) যে দমবন্ধ হয়ে মরবি ॥ ওর দিকি নজর রাখিস, সল্ দিছিনকি ও তোরে 

পথে বসাবে । 
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সইদি--পরিপূর্ণ, প্রচুর । প্র“ ছেলেডা দেখতি ওইডুক (ওইটুক, টুকু) কিন্তু সইদি এক 
থাল ভাত ও খালি ( কেবলমাত্র ) চুন তেল দেই ( দিয়েই ) সাবাড় (শেষ ) করে দেলে.' 
থায়ে ফেলে । 

সঙ্গুত- সোজা, লিধা, ঠিকপথ। সন্গৃত করা, হওয়া-_সোৌজ1, সিধ। করা, হওয়া ই"। 
প্র" ও যে রকম ত্ত্যাদড় ছেলে, তা” ঠ্যাঙ্গান ন! খালি খোইলে) ও সত হবে না । 

সাওগাড়-_অবাঞ্ছিত্, 'মাতব্বর, সর্দার । সা€গাড়ি-_মাতব্বরি, সর্দারি। সাগওগাড়ি করা, 
মাতব্বরি কর! । সাওগাড় হওয়! - মাতববর হয়] | প্র" তোমারে তো! বলিছি, সব তাতে 

(তাহাতে, ব্যাপারে, বিষয়ে ) তুমি সাওগাড়ি করতি আসে” না ॥ তুমি এমন কিছু 
সাওগাড় হওনি যে তোমার কথামতো আমার চল্তি (চলিতে, কথ! শুনিতে) হবে ॥ 

ও” সার্ডাল। 

সার্ডান _-দজ্জাল, মাঁতব্বর, মুখরা। তুল” সা€গাড়। প্র” এই বয়েসে তোর মতো 
সার্ডাঁল মেয়ে আমি আর দেখিনি বাবা! 

সাদি, সঁধি--অন্ধকারময় সরুগলি, জায়গা, কোণ । কোণা-খাঁজড়। যূল” সন্ধি। অন্ধি- 

সন্ধি_-আধি, মীধি। প্র” আধি-সীধির মধ্যি জিনিসপত্তর সারে” (সারিয়া, লুকাইয়া ) 
রাখা তোর এক বদভ্যেস; অথচ আমি খুঁজে মরি | সীদানো, সাধানো-অন্ধকারময় 

সরু গলির মধ্যে আত কষ্টে প্রবেশ করা । প্র“ তোর চ্যায়র ( চেহাঁর!। ) পাতল আছে, 

তুই ওই খাটের/বাক্নের পাশে সাধির মধ্যি ঢুকে দেখিনি ওখেনে (ওখানে ) আমার 
কড়া ( কয়টা ) পয়সা পড়ে গেছে, তুলে দিতি পারিস কিনা? 

সীই-_াজ, বেলা । প্র” দিনকাল য। পড়েছে, তাতে এই দশজনের সংসারে পাই ওঠা 

মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়েছে। 

সোৌ'র-মেরামত। তুল"ঠিক করা। প্র” আমার ছাতিডে (ছাঁতিটা ) ছিড়ে গেছে 

আজ কদিন হলো, বাড়িতে তোরা এতগুনেো লোক, অথচ এটা ছাতিসারা (ছাতি 
মেরাঁমতকারী ) ডাকে" ( ডাকিয়। ) আমার ছাতিড1 সো'র করে' রাখতি পাঁরিসনি ) 

আমি এখন এই জলের (বৃষ্টির ) মধ্যি যাই কি করে' বল্দিনি। 

হ্ 

হচ্ছে-হবে-_আলসেমি কয! | হচ্ছে-হবেনে হচ্ছে হযে'খন (হষে এখন )। তুল" যাচ্ছে- 
যাবে। “গয়ংগচ্ছ' ভাব । তুল? ঘষ্টি-ঘষন। 

হাক্লাংকে। হারাংখে--আদেখলে | হারাংকেপন! --আদেখলেপনা । প্র দশজনের মধ্যি 

তোর হায়াংকেপান। (-_-পন! ) দেখে আমার যেন এবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। 

হাল্কমি, হাল্থমি--আলসেমি, গড়িমলি ভাব। প্র কোন কাজে তোর গা ( চেষ্টা, উৎসাহ ) 
নেই / নিধির ( নিজের ) হাল্কমির জন্তি আজ তৃই এত কষ্ট পাচ্ছিস। 

হানুক-ছালুক--ব্যগ্র, ব্যগ্রতা ; আকুল, আকুলত|। প্র যে কথাড়া তোয়ে বল্তি বাক়্ণ 
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করবে! সেই কথাভ। বলার জন্থি গ্রাণড1 যেন তৌর হালুক-ছালুক করে, তাই না; তোর 
এই মেয়ে-মানযির মতো স্বভাব আমি মোট্রে ( মোটে, আদৌ ) দেখতি পারি নে। 

হেড ডা-বেড ডা__অগোছালো । দ্র হোগন-বৌগল, অলভ্ভড্ডো!। প্র” এইমাত্তর (এই 

মাত্র, একটু আগে) আমি বইগুনো গোছায়ে রাখে গ্যালাম, এর মধ্যি আবার হোঁগল- 

বোগল করলো! কেডা ॥ বলিছি না, বই-খাঁতা৷ পত্তর হেভ ডা-বেভ ড1 কর আমি মোটেও 

( মোটেও, আদৌ ) পছন্দ করিনে | 

হেলটপ.পা-বিনাকাঁজে টে1-টে1/টই-টই করিয়া বেড়ানো । প্র” সংসারের এট্রা কাজের 

নামে তো খোঙ্গ নেই, অথচ সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় দিব্যি হেল্টপ.পা মারে” বেড়ানো 

হচ্চে; তোমার ভাঁত নিয়ে বসে থাকে কেডা? বাড়িতি (বাঁড়িতে ) কি তোমার জন্তি 

দশটা ঝি-চাঁকর আছে? 

হান্নাৎ__অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। প্র” বড়ো (বয়সে) হয়ে সগুলির (সকলের ) কাছে 
এতে। হানা আমার আর সহ হয় না। 

হোগল-বোগল-_-অগোঁছালো। ভ্রু হেডডা-বেডডা। প্র” গ্রোছানো জিনিস-পত্তর হোগল- 

প্োগল করা আমি একদম ( একেবারে ) পছন্দ করিনে । 

হাতে? মুখা-হাতির মতো যূর্খ। যুল” হস্তী মূর্খ । তুল? গগুমুখ্। 
হাতে'র-_ প্রকাণ্ড অস্বাভাবিক বিরাট আরুতিবিশিষ্ট। তুল” দশাসই, শাঙেনমানে । 
হ।লি-হালি দড়ি-দড়ি _পুরনো, জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন। জামা, কাপড় ই” পোশাক পরিচ্ছদের 

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তুল” ধুলধাড়া, ত্যানা। প্র” কাপড়খানারে তুই এমনভাবে হাঁলি- 
হালি দড়ি-দড়ি করিছিস যে, গিরে। ( গিট, 106) দিয়েও আর পরা যাবে না) ওতে 

আর সল্তে পাকানোর কাজও হবে না। 

হিজলদাগ।-_-ডাকসাইটে, অশ্বাভাবিক দজ্জাল, বেপরোয়া, অপ্রতিভ। তুল” রায়বাঘিনী । 

প্র" এমন হিজলদাগ! মেয়েমাঙ্গষ আমি আর এ তল্লাটে দেখিনি ॥ তুই মেয়েডা আজকাল 

দিন দিন বড্ডে! হিজলদাগ! হচ্ছিস স্বভাব এট, ভালে! করার চেষ্টা করুদিনি। 



বাংলার মধ্যযুগীয় ঘৃৎশিপ্প, 
| আলোচনা ] 
ভিতেশরপ্রন সান্থাল 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ, প্রখয-চতুর্ঘ সংখ্যায় শ্রীগমরেন্জনাথ রায় 
কর্তৃক লিখিত “বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
বর্তমান আলোচনায় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব। 

লেখক প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন “বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প”, কিন্তু মধাধুণ বলিতে তিনি 

কি বুঝীইতে চাহিতেছেন তাহা কোথাও বল! হয় নাই। অথচ বলাটা! অত্যাবশ্টক ছিল। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ লইয়া! গুরুতর মতভেদ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 
কয়টি ভাঁগে ভাগ করা সম্ভব, কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া যুগ নির্ধারিত হইবে, এক একটি 
ভাঁগের সময়-সীমাই বা কি, সে সম্পর্কে আলোচন।-গবেষণ। চলিয়াছে ; কিন্ত কোন পিদ্বান্তে 

উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ই€রোপীয় ইতিহাসের যুগবিভাগের নাম ধরিয়া একদা 
ভারতবর্ষের ইতিহাঁপকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছিল । 
বল! হইত, আর্ধগণের আগমন হইতে শুরু করিয় তুকাঁ আক্রমণ পর্যন্ত ( অর্থাং মোটামুটি 
১০০" শ্বীঃ) প্রাচীন যুগের বিস্তার । তাহার পরেই আরম্ভ হইল মধাযুগ । অষ্টাদশ শতকের 

মধ্যভাগে ভারতবর্ষে বুটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়৷ স্থচনা হইল 

আধুনিক যুগের। বর্তমান পরিবেশে এবং যে ধারায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া গবেষণা 
ও আলোচনা চলিতেছে তাহাতে এইবূপ কোন যুগবিভাগের সার্থকতা যে নাই একথা তো 

প্রায় সকলেই স্বীক।র করিয়! নিয়াছেন। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ বলিয়া 
কিছু ছিল কি না, থাকিলে তাহার বিস্তারই বা কোথা হইতে কোন্ পধস্ত তাহা এখনও 
আলোচনার বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মধ্যযুগ বলিতে একটা সময়-সীম। নির্দেশ 
করিতে চাহিতেছেন। রচনাটি পাঁঠ করিয়! মনে হয় তুকাঁ আক্রমণ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী 

পর্যস্ত ( অবশ্ট এ দিকটা কখনই পরিষ্কার করিয়। বলা হয় নাই ) মধ্যযুগের অস্ততৃক্তি বলিয়৷ 
লেখকের ধারণ1। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ লইয়া খন গুরুতর মতভেদ রহিয়! 
গিয়াছে, তখন কোন একট! বিশেষ সময়কে মধ্যযুগ বলিয়া পরিচিত করিতে হুইলে তাহার 

স্বপক্ষে যুক্তি দেখান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। 
এই গ্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আসিয়। পড়িতেছে। কোন একটি শিল্পকলাকে মধ্যযুগীয় 

বলিতে হইলে তাহার আঙ্গিক, শৈলী ও বিষয়বন্তর মধ্যে কোথায় কিভাবে মধ্যধুরীয় লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতেছে তাহা! আলোচনা করিয়। দেখানো প্রয়োজন । অন্যথায় শুধুমাত্র একটি 
বিশেধ নামের উল্লেখ নিরর্থক হইয়া! ওঠে | বর্তমান রচন|টিতে এইকপ কোন আলোচনায় 

আভ্াসমাজ নাই । | 

২৭ 
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এতক্ষণ যে প্রশ্ন গুলি লইয়া আলোচনা করিলাম আপাততঃ সেগুলির কথ ছাঁড়িয়। দিয়া 
রচনাটির তথ্যগত দিকের প্রসঙ্গে আসিলে বহুক্ষেত্রেই ভূল-ভ্রীস্তি অথবা গুরুতর ক্রটি চোখে 

পড়িবে । প্রবন্ধের প্রথমদিকে লেখক বলিয়াছেন বাংলাদেশের তুকী বিজয়ের পরবর্তী মৃৎ- 

ভাঙ্বর্ধ তাহার আলোচনার বিষয়বস্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও 

উনবিংশ শতকের সামান্তী কয়েকটি মন্দিরের পৌঁড়ামাটির অলঙ্গরণেই তাহার আলোচনা 
কেজীভূত। এই মন্দিরগুলি স'পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, “মধ্যযুগের 
টেরাকোটা-অলগ্গত কয়েকটি মন্দিরের নির্মাণকাল সগিক জানা যাঁয়।” (মধ্যযুগ বলিতে 

লেখক কোন্ সময় বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ) 

লেখক সম্পূর্ণ ভুল তথা দিতেছেন। বর্তমান শতকের প্রথমদিকে প্রকাশিত 89£91 
1)/50106 09291605) ১৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রীস্টাব্বের 0গ্রঃ585-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্কলিত 

পশ্চিমবঙ্গের 10150140774 13১01গুলি, বাংলাদেশের বিজিজ্ন জেলার ও অঞ্চলের স্থানীয় 

ইতিহাসসমৃহ (এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা! হ্গ্রচুর ) এবং “সমকালীন” পত্রিকায় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 

বৈশাখ হইতে ক্রমান্থয়ে কুড়িটি সংখ্যায় প্রকাশিত “বাংলার মন্দির” শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ 

করিলে দেখ! যাইবে ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতকের সঙ্বাপ্তিকাল পর্বস্ত (এবং তাহার 

পরেও) বাংলাদেশে টেরাকোটা অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ শত শত মন্দির নিমিত হইয়াছিল এবং 

উপযুক্ত স্ব্রগুলি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইবে, বিদ্যমান মন্দিরগুলির প্রায় 
অর্ধেকের নির্মাণকাল স্ুনিদিষ্টভাবে জানা যায়। বর্তমীন আলোচনাটির লেখক আঁডাই 

সহস্রাধিক মন্দির সমীক্ষা! করিয়া যে তথ্য পাইয়াছেন তাহা উপরের কথাগুলিকেই সমর্থন 
করিতেছে । 

' ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ এই তিনটি শতাব্দী জুড়িয়া বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক পোড়া- 
মাটির ফলকে অলঙ্কত মন্দির নিমিত হইয়াছিল । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিমিত এতগুলি 
মন্দিরের মধ্য হইতে মাত্র ৬১ বংসরকালের মধ্যে নিমিত ছয়টি মন্দিরকে লেখক আলোচনার 
জন্ত বাছিয়া নিয়াছেন। ইহাদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন-__“কালাহ্ছক্রমিক পর্যায়ে 

কয়েকটি প্রধান মন্দির ।” কিন্তু কেন যে এই স্বল্পসময়ের মধ্যে নিমিত মন্দির ছয়টি প্রধান 
বলিয়া গণ্য হইবে তাহার কোন কারণ দেখান হয় নাই। বোধ করি, যথোপযুক্ত তথ্য ও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার কারণ। 

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাষ 
বহুক্ষেতেই প্রতীয়মান হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। লেখক যলিতেছেন-_“বৈষ্ণব ধর্মের 
সেবায় এই পর্যায়ের ( ত্াহার মধ্যযুগের ) মৃৎ্শিল্পের পূর্ণ বিকাশ* তবে “অষ্টাদশ শতাব্দীর 

কোনও কোনও শৈব ও শ[ক্তমন্দিরও টেরাকোটা-অলঙ্কত।৮ প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ অন্তরূপ। 

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এবং লোকায়ত দেবদেবী সকলের উদ্দেস্তেই উত্রুষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণে 
সজ্জিত মন্দির উৎসর্গারুত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক শৈব ও শান্ত মন্দিরে টেরাকোটা 
অলঙ্করণ বিস্তমীন। স্থতরাং কোনও কোনও শৈব ও শান্ত মন্দিরে টেরাকেটোর অলম্করণ 
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থাঁকিত এ তথ্যও সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। সপ্তদশ শতান্দী ও পরবর্তকাঁলের “নাগর-রীতিতে নিমিত 
কয়েকটি মন্দিরেও টেরাকোট|-ভান্বর্য দেখা যায়” এ উক্তিও অনুরূপভাবে জান্ত। এ সময়ের 
বহু নাগর মন্দিরে টেরাঁকোট। অলঙ্করণ রহিয়াছে, মাত্র কয়েকটিতে নহে। 

লেখকের মতে--“সাধারণভাবে বলা যায় ষে অষ্টাদশ শতাব্দী ব| তৎপরব্তী কাঁলের 
ভাঙ্কর্ষে পূর্বের অপেক্ষা উচ্চতর রিলিফ দৃষ্ট হয় এবং মৃতিগ্ুলি অপেক্ষারুত গৃহদাকার। কিছু 
আঞ্চলিক বিভেদ আছে। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার শিল্পে গড়নের সম্পুর্ণতা, হডৌলতা 

এবং মুখাবয়বে বাস্তবতা অধিকতর প্রকট । অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলী জেলার শিল্পে এই 
লক্ষণগুলি কতকাংশে বর্তমান কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আকৃতিতে গ্ুলত।র আভাস 
বিচ্কমান।” অপ্তদশ শতকের যৃতিগুলির তুলনায় অষ্টাদশ শতকের মুতি্লি উচ্চতর রিলিফে 
গড়া ইহা সত্য । কিন্তু পূর্ববতী শতকের তুলনায় অষ্টাদশ শর্জীঁকর মুতিগুলি অপেক্ষাকৃত 
বৃহদ্দাকাঁর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন যুক্তি বাঁ তথ্য নাই; বরং বিপরীত 
প্রমাণ উপস্থিত করান যাইতে পারে । অষ্টাদশ শতকের মন্দিরগাত্রে ২ হইতে ৩" পর্যস্ত 

উচ্চতাবিশিষ্ট যৃতির দৃষ্টান্ত প্রচুর, কিন্তু সপ্তদশ শতকের একটি মন্দিরের গাহ্েও অতটা 
ক্ষু্র আকারের কোন যৃতির সাক্ষাৎ মিলিবে না। 

কীরভূম ও বীকুড়া জেলার ( এবং অংশত হুগলীর ) পোড়ামাটি শিল্পে দেখা যায় বলিয়! 
ষে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন প্ররুতপক্ষে সেগুলি এ জেলাগুলির শিল্পের 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নহে, বা'লাদেশের সর্বত্রই মন্দিরগাত্রের মুতি-অলঙ্কারে এ বৈশিষ্টগ্ুলির সাক্ষাং 

মিলিবে--পর্বত্রব্যাগী সাধারণ শিল্পধারার চরিত্রগত বিশিষ্ত1 হিসাবে । বর্তমান প্রশ্নে 

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত শিল্পধারা হইতে বীরভূম-বীকুড়ার যুতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া! আনিবার প্রচেষ্টা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । ভ্বগলী জেলার মৃত্তিতে যে স্থলতার আভাদ 

লেখক দেখিয়াছেন তাহ। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক হইতে বাংলাদেশের সর্জ্র পোড়ামাটি- 

বিল্পে সাধারণ প্রবণতা! হিসাবে দেখ। দিয়াছিল, শুধুমাত্র হুগলী জেলায় নহে। 

“অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী মন্দিরে-..অনেক সমম্ব সমস পরিক্মনার অভাব দখা] 

যায়। কিন্ত চাকদহের পালপাড়া মন্দিরের পরিমাঁজিত অলঙ্গরণ এবং এখানে শিল্পীগণ গে. 

মংযম, সমতীজ্ঞান ও পরিণত শিল্পচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন” স্তর জন মার্শালের মতান্বতা 

হইয়৷ লেখক তাহার প্রশংসা করিতেছেন । অতঃপর মন্দিরটির অলঙ্করণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন 

“মন্দিরগাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের বিন্তাম আকর্ষণীয়। দ্বারের উপরিভাগে রাম-রাবণের যুদ্ধের 

বিস্তৃত দৃশ্থা উৎকীর্ণ দেখা যাঁয়।” মন্দিরটির গাত্রে প্রন্মুটিত পদ্মের বিগ্ভাস আকর্ষণীয় সন্দেহ 

নাই, কিন্ত রাম-রাবণের যুদ্ধের যে দৃষ্ট রহিয়াছে তাহার দ্দিকে চাহিলেই বুঝ! যাইবে যে 

দৃশ্ত সংগঠনে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কোনটাই বেশি নহে। নিিষ্ট পরিসর ঘোপযুক্ত- 

ভাবে ব্যবহার করিয়া মৃতি ও ডিজগাইনগুলিকে কোনভাবে কোথায় রাখিলে চিত্রটি সংগঠিত 

হইতে পারে তাহা! শিল্পীর আয়ত্বের বাহিরে । 
লেখক মন্দিরটির দ্বারশীর্ষে রাম-রাবণের যে যুদ্ধরৃশ্ট রহিয়াছে আহাকে “বিস্তৃত” এই 
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বিশেষণের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু বছ সংখ্যক মন্দিরে রাম-রাবণের যুহ্ধদৃষ্য যেবপ 

বিস্তারিত ভাবে দেগন হইয়া থাকে (অনেক সময় তিনটি খিলান শীর্ষের সবটুকু পরিসর 

লইয়া ) তাহার তুলনায় আলোচ্য মন্দিরে রাম'রাবণের যুদ্ধদৃশ্য নিতাস্তই সংক্ষিপ্ত । আবার, 

লেখক যে বলিয়াছেন অষ্টাদশ শতান্দীর অনেক মন্দিরে হুসমঞ্জম পরিকল্পনার অভাব দেখ! 

যায়__সুদমণ্ষম পরিকল্পনা বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাঁন তাহা তো৷ কোথাও বলেন নাই, 

সুতরাং তাহার অভাব হইলে যে অবস্থাটা কি রূপ গ্রহণ করে তাহা অবোধ্য রহিয়। গেল। 

তথ্যগত ভ্রান্তি ও অস্পষ্ট উদ্তির আরও দৃষ্টান্ত দেয়! যায়। ফিরোজ মিনারটি পাওুয়াতে 
অবস্থিত বলিয়। লেখকের ধারণ।। কিন্তু মিনারটির অবস্থান গৌড়ে। অস্পষ্ট উক্তির দৃষ্টান্ত 
মিলিবে পোড়ামাটির ফলকগুলির আকার সম্পর্কে ক্ষ, বৃহং এই বিশেষণ দুইটির ব্যবহারে । 

বৃহৎ বলিতেই বা কতখানি আর ক্ষুদ্র বলিতেই বা কতটুক্ক তাহা কখনও স্পষ্ট করিয়। 
বল! হয় নাই। 

এইবার লেখকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব । লেখক বলিয়াছেন সপ্তদশ 

শতকে “এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপই অকন্মাৎ আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়াছে। 
বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত ।» গ্রকৃত ঘটনা তাহ! নহে । পাল-সেন যুগের প্রস্তর ও 

পোড়াম।টির শিল্পকলা, যোড়শ শতাববী পর্যস্ত নিমিত মসজিদ সমূহে পৌঁড়ামাঁটি ও পাথরের 
অঙ্গ-সঙ্জা, ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিমিত মন্দিরসযূহে পৌঁড়ামাটির অলম্করণ এবং কাঠ, 
মাটি ও রং এই তিনটি উপাদানে বাংলার লোকশিল্পের ধারা, এই কয়টিকে একত্রে মিলাইয়া 

দেখিলে দেখ! যাইবে, ষোড়শ শতান্দী হইতে মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ষে অলঙ্করণ দেখা 

যাঁয়.তাহ। বিভিন্ন রীতি ও ভাঁবকল্পনার মিলনে-মিশ্রণে ক্রমশ রূপ লাভ করিতেছে, সপ্তদশ 

শতকে এই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত রূপ অকন্মাৎ'আমাঁদের সম্মুখে উদঘাটিত হয় নাই । 
সপ্তদশ শতকে পোড়ামাটির মন্দির-সঙ্জা পূর্ণবিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া 

লেখকের ধারণা । কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাই এ সময় মিলন-মিশ্রণ চলিতেছে । 
বূপকল্পনা, শৈলী, সংগঠন, আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রেই চলিয়াছে সমস্বম্-প্রচেষ্টা। । লেখক শ্বপ্ং যে 
তিন প্রকারের শৈলীভেদের কথা বলিয়াছেন শৈলীর ক্ষেত্রে সমন্বয় চলিয়াছিল ওই তিনটি 

রীতির মধ্যে। রীতি তিনটির মধ্যে লেখক অবশ্য কথঞ্চিং পার্থক্য দেখিয়াছেন, কিন্ত 

পার্থক্য মৌলিক। এই পার্থক্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিমিত 

মন্দিরগুলির পোড়াম্টুটির অলম্বরণের জন্সকথা। সপ্তদশ শতকে শৈলী তিনটি পাশাপাশি 
প্রবাহিত হুইয়। চলিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে মন্দির অলঙ্করণে পোড়ামাটির শিল্পে এই 
তিনটি শৈলীর পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে, আর তাহার পরেই দেখিতেছি ওই শিল্পের পূর্ণ বিকশিত 

রূপ। লেখক যে বলিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের কতিপয় মন্দিরে শিল্পের উচ্চমান বজায় 
আছে, এইরূপ মন্তব্যের কৌন অবকাশ নাই। 

আঙ্গিকের প্রশ্ন আলোচনা করিতে গিয়া লেখক বঙগিয়াছেন এই “ভাস্বর্য সম্পূর্ণরূপে 
ছাঁতে গড়া ।” মস্তবাটি বিস্বয়কর। ছাঁচে গড়া হইলে কোন শিক্পবস্ত তাবর্ধরপে পরিচিত 



সংখ্যা ৪ “বাংলার মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প : আলোচন! ২১৩ : 

হইতে পারে না--'ছীচে গড়া' বলিয়াই তাহার পরিচয় | ইংরেজীতে বলা হয় 10010178। 
ভান্বর্য্য হইল 5০০17৮16 অর্থাৎ উপাদান কাটিয়া যে রূপের ট্টি। এসব তো শিল্প 

সম্পকিত ব্যাপারে একেবারে গোড়ার কথা । 

বাংলাদেশের মন্দিরে পোড়ামাটির যে সজ্জা] দেখা যায় তাহার আঁঙ্গক সর্বক্ষেত্রে এক 

নহে। ইহার কিছু ছাঁচে গড়া, আর কিছু কাটিয়া বাহির করা, অর্থাৎ সত্যকারের ভাস্বর্য। 
ফলকগুলি খু'টাইয়! পরীক্ষা করিলে এই দ্বিবিধ আঙ্গিক যে একই সঙ্গে অন্ুহ্ধত হইয়াছিল 

তাহ! বুঝিতে অহ্থবিধা হয় না । 
“অষ্টাদশ শতান্ীর কতিপয় মন্দিরে শিক্পের উচ্চমান বজায় আছে।"'"কিন্ক দেখা 

যায় ধীরে ধীরে প্রাণম্পন্দন স্তিমিত হইয়া আদিতেছে। হয়ত কালের অমোঘ নিয়মে 
শিল্পীগণ পুন:পুনঃ অভ্যাসের ফলে নৃতন স্থজনক্ষমতা হাঁরাইয়া ফেলিতেছিল। “সলঙ্গরণের 

প্রাচ্যের দ্বারা স্থজনক্ষমতার দৈন্ত পুরণ করিবার চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই আসে।” এই 
কথাগুলি বলিবার একটু আগেই লেখক বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের মন্দির অলঙ্করণে “শিল্প 
সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্ধের আভান সর্বত্র প্রকট। প্রাচ্রধ অনেক সময় হুল্ম অনুভূতিকে পীড়া দেয়, 

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা! চলে প্রাচূর্যের মাধ্যমেই সৌন্দর্যের প্রকাশ ।” সপ্দশ শতকে প্রাচূর্যের 
মাধমে সৌন্দর্য প্রকাশ পাইত আর অষ্টাদশ শতকে তাহার ব্যবহার শুধুমাত্র স্জনক্ষমতার 
দৈন্য পুরণে, এরূপ ঘটনা ঘটিতে হয়তে। পারে, কিন্তু এতবড় একট পরিবর্তনের পটক্ভূমি কি 
এবং একই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে বিপরীত ভাবের বাহক হুইয় উঠিল তাহার 

যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা থাক! প্রয়োজন ছিল। পটভূমি বিশ্লেষণ না করিয়া এইরূপ দুইটি 
উক্তি করিলে তাহা পরম্পর বিরোধী ও অর্থহীন হইয়া ওঠে । 

পোড়ামাটির অলঙ্করণ শিল্পের অবনতি ও বিলুপ্তি প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন--“১১৭৬ 

বাবর ছৃভিক্ষে অনেক জেলায় শিল্পীগোষ্ঠী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাও বিচারের 

বিষয়। ইহার পর কলিকাঁতার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের রুচি অনুযায়ী ইউরোগীয় . 

শিল্পকলার প্রভাবে দেশী শিল্প তাহার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতে বাধ্য 

হইয়াছিল ।...উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ্দে বাংলার এই পর্যায়ের মন্দির-টেরাকোটা 

শিল্প গ্রায় অবলুপ্ত।৮ প্রথমে দুর্ভিক্ষের প্রভাব্জনিত কারণের কথায় আমি। 1197 1% 

71716 পত্রিকার সস ও ]015-5606677561, 1968 সংখ্যায় ১৬৭০ আন্টাব্ হইতে 

১৯** ধ্রস্টীব পর্যস্ত বাংলাদেশে মন্দির নির্মীণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষ! প্রকাশিত হইয়াছে। 

তাহাতে দেখ! যাইবে ছুতিক্ষের প্রভাব শিল্পীর্দের উপর বিপর্যয়কর হইয়! উঠিয়াছিল এমন 

নহে। ছুডিক্ষে বিপর্যস্ত হইয়াছিল ভৃমিনির্ভর জমিদার ও রুষকসম্প্রদায়। শিল্পপ্রব্য 

উৎপাদক ( যেমন তাঁতি )ও ব্যবদায়ী শ্রেণীর সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় নাই। ছুডিক্ষের ফলে 

জমিদারগণ কর্তৃক নিগিত মন্দিরের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে শৃন্ততা পূরণ 

হইয়া গিয়াছিল শিল্পজব্য-উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগণের উদ্যোগে । 

কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত সযাজের রুচি অনুযায়ী ইওয়োপীয় শিরকলার প্রভাবে 



২১৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 

দেশীঘ্ন শিল্প তাহার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতেছিল এইরূপ বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ 
কোন যুক্তি নাই, লেখক নিজেও দেখান নাই। তাহার অপর উক্তি, উনবিংশ শতকের 
তৃতীয় পাদে মন্দির সজ্জার পোড়ামাটি শিল্প প্রায় অবলুপ্ত, সম্পুর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিপিত। 

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সজ্জিত মন্দির যথেষ্ট সংখ্যায় নিমিত 

হইয়াছে । উনবিংশ শতকের দিতীয় ভাগে এইরূপ মন্দিরের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিয়াছে, 
কিন্ত বিংশ শতকের তৃতীয়পাদ পর্ষস্ত যে টেরাকোঁটার অলঙ্করণ দিয়। মন্দিরের গাত্রপজ্জ। 

করা হইত তাহার প্রমাণ বিদ্যমান । 
উপরে যে সমন্ত কথা বলিলাম তাঁহ। ছাঁড়। সমগ্র নি মধো অপ্রয়োজনীয় ও 

অপ্রাসঙ্গিক উক্তির দৃষ্টান্ত গ্রচুর। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব প্রবন্ধটির প্রথম 
অংশের কথা । এতিহাসিক আলোচনায় পটভূমি বিশ্লেষণের জন্য, আলোচনার জন্য নির্ধারিত 

সময় সীমার পূর্ববর্তী ইতিহাস বলিবার আবশ্ঠকতা আছে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাসমুহের 
সহিত আলোচ্য বিষয়বস্তর যোগাযোগ কোথায় এবং পার্থক্য কি এবং কেন, তাহা বিচাঁর- 

বিশ্লেষণ না করিয়া দেখাইলে পটভূমিও স্ষ্টি হয় না-_ পূর্ববর্তাঁ ঘটনার বিবরণ নিরর্৫থক হইয়া 
ওঠে। এখানে তাহাই হইয়াছে । অতি সাধারণ ও শিথিকভাবে বলা সামান্য ছু'একটি কথা 

ছাড়া পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোন ব্যবহাণই লেখক করেন নাই-বিশ্লেষণের ক্ষেতে বা 
ৃষ্টাস্তের প্রশ্নে-কোথাও নহে। 

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
তথা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব যে ক্ষেত্রে এত অধিক, সেক্ষেত্রে লেখক যে সমস্ত 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেগুলি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে । রচনাটি 
শিল্পের ইতিহাসরূপে লিখিত, স্থৃতরাং ব্যতিগত অভিজ্ঞতার প্রশ্নটি এখানে অতিশয় গুরুত্তপূর্ণ। 
ইহার অাবে রচনাটির তথ্যগত দিকটিতে সর্ধদাই গুরুতর ক্রটি এবং বিচ্ছিন্নতা দোষ 

থাকিয়া গিয়াছে । এইক্প তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইলে 

তাহা যে যথার্থ হইবে না ইহাই স্বীভাবিক। দু'একটি ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য অংশত সত্য, 
যেমন, সপ্তদশ শতকে পোড়ামাটি শিল্পের শৈলীভে্দ। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়া মনে হয় এ সব কথা নিতান্ত আকম্মিকভাবে সত্য ঘটনার 

কাছাকাছি চলিয়া! গিয়াছে-__পর্যালোচন।, চিস্ত! বা গবেষণার ফলন্বরূপ নহে । 



সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী 
১ম_৩য় খণ্ড (আমার জীবন)-৩৯'* 
চতুর্থ খণ্ড--১৪২, €ম থণ্ড--১৫'০৯ 
অন্তান্ত খণ্ড (যন্্স্থ ) 

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 
সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেল্সিনে 
বাধাই। মূল্য-২৫'০ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 

বঙ্কিম-রচনাবলী 
উপচ্চ1স, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা আট খণ্ডে 

সুদৃশ্য রেঝিনে বাধাই । মুল্য ৮০৯ 

মধুসুদ্ন-গ্রন্থাবলী 
কাব্য, নাটক, গ্রহসনাদি বিবিধ রচন! 

সুদৃশ্ত রেকিনে বাধাই । মূল্য-_-২৫'*০ 

ভারতচন্ত্র-গ্রন্থীবলী 
অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা 

হুদৃশ্ত রেক্সিনে বীধাই । মুল্য--১৪*** 

কাগজ মলাট --১২*** 

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী 
নাটক, গ্রহলন, গ্ভ-পদ্ত ছুই খণ্ডে সদৃশ 

রেক্কিনে বাধাই। মুল্য--২২'** 

সাহিত্য-লাধক-চরিতমালা 
সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর প্রামাণ্য পরিচয়। ১ম--১০ম খণ্ড একত্রে মূলা--৮৯৯, 

পৃথকভাবে ১০৫ খান! বই এবং খুচর1 খণ্ডও কিনিতে পাওয়| যায়। 

অক্ষয় বড়াল-গ্রন্থাবলী 
থদৃশ্ত রেঝিনে বাধাই । মুল্য--১৬'৫০ 

বলেন্দর-গ্রন্থাবলী 
বলেম্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী ।--২০৯০ 

রামেক্-রচনা-মংগ্রহ 
মুল্য--২৫'%০ 

সম্পাদক ঃ ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

চণ্তীদানের পদাবলী 
বিমানবিহারী মজুমদার । মূল্য-_ ১২৫৯ 

রামমোহন-গ্রস্থাবলী 
সমগ্র বাংলা রচনাবলী স্থদৃশ্থ রেল্সিনে 
বাধাহই। মৃল্য--২*'*০ 

শিবায়ন-রচনাবলী 
সম্পাদক £ ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী 
সদৃশ রেঝ্সিনে বাধাই । মুগ্য ২০০ 

রামেন্দ্র-রচনাবলী 
১ম--৬ষ খণ্ড একত্রে মূল্য-_-৬৫'৯০ 

শরৎকুমারী-চৌধুরাণী 
' রচনাবলী 

শুভবিবাহ' ও অন্তান্ত সমাজ চিঅ। 
মূল্য ৮৬৫ ৬ 

পচকড়ি-রচনাবলী 
১ম+- ২য় খণ্ড একত্রে মুল্য-১৫ ০৪ 



প্রকাশক সোমেক্দ্রচজ নন্দী 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

২৪৩/১ আচার্য প্রফুলচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 

মুদ্দক জগনাথ পান 

শাস্তিনাথ পরেন 

৯৬ হেমেজ্স সেন স্্রাট 
কলিকা তা-৬ 

মলাট ও ছবি মুদ্রক 
রাধারালী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 

৮ লীরোক্গবিহারী মজিক রোড, 

কলিকা তা-৬ 
ফোন £ ৩৫স৮৬২৩ : 












